
    
 

 

 
 

 

 

KLASA: 350-01/14-01/3 

URBROJ: 2113/01-04/1-14-3

Donja Stubica, 21.05.2014. 

 

Na temelju članka 86. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) te 

članka 32. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", br. 

14/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, na 9. sjednici održanoj 21.05. 2014. godine 

donosi 

 

O D L U K U 

o izradi  

I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubički Trnac, Donja Stubica 

 

Opće odredbe i pravna osnova za izradu i donošenje 

I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubički Trnac, Donja Stubica 

Članak 1. 

(1)  Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubički Trnac, 

Donja Stubica (dalje u tekstu: Odluka). 

(2)  Za potrebe izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubički 

Trnac, Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije, br. 17/13), dalje u 

tekstu Plan, ovom Odlukom se utvrđuje: 

1.  pravna osnova za izradu i donošenje Plana 

2.  razlozi za donošenje Plana 

3.  obuhvat Plana 

4.  sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana 

5.  ciljevi i programska polazišta Plana 

6.  popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana 

7.  način pribavljanja stručnih rješenja Plana 

8.  popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu 

Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana 

9.  planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza, kao i rok za pripremu 

zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima 

10.  izvori financiranja izrade Plana 

11.  vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih geodetskih podloga 

12.  završne odredbe 

(3)  Sukladno stavcima 1. i 2. članka 81. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana 

je Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica (dalje u tekstu: Nositelj).  
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(4)  Odgovorna osoba Nositelja, za provođenje postupka izrade i donošenja Plana sukladno 

ovoj Odluci, je gradonačelnik Juraj Srebačić.  

1. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana 

Članak 2. 

(1)  Važeći Detaljni plan uređenja Stubički Trnac, Donja Stubica donešen je 2013, g., ali zbog 

manjih problema u rješavanju vlasničkih odnosa, nije započelo njegovo ostvarenje. U 

međuvremenu, odnosno početkom siječnja 2014. godine stupio je novi Zakon o prostornom 

uređenju (NN 153/13), u daljnjem tekstu ZoPU. I ovaj Zakon dozvoljava mogućnost izrade 

Izmjena i dopuna Postojeće i donešene dokumentacije prostora. 

(2) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana određena je člancima 85-86, te članka 198 

ZoPU. 

2. Razlozi za donošenje Plana 

Članak 3. 

(1)  Osnovni razlozi za donošenje Plana leže u činjenici da se nakon donošenja temeljnog 

Plana dogodio niz manjih promjena u zahtjevima vlasnika današnjeg zemljišta. Kako bi se 

ispitale i te mogućnosti potrebno je ovim Planom ispitati mogućnost za manje izmjene u dijelu 

trasa prometnica u sjevernom dijelu Plana, te stim u vezi i pregrupiranje i preoblikovanje 

građevnih i ostalih čestica u tom dijelu. To preoblikovanje se ponajviše odnosi na veličinu i 

širinu novoplaniranih čestica. Ispitivanje mogućih izmjena trasa prometnica treba usmjeriti, kako 

na postojeće vlasničke odnose i stvaranje prostora za nove građevne čestice tako i na usklađenje 

trasa s postojećim datostima terena. 

(2)  Donošenjem Plana sukladno stavku (1) ovog članka trebaju se osigurati učinkoviti - jasni 

i provedivi - prostorno-planski preduvjeti, istodobno za: 

a) razvoj i uređenje naselja, 

b) gradnju odgovarajuće infrastrukture, 

c) zadržavanje osobnosti prostora, vrsnoću izgradnje, zaštitu okoliša, prirode baštine, tj. 

za brži prostorni i opći razvoj sukladno zacrtanim ciljevima prostornog razvoja i 

uređenja u Gradu Donja Stubica (prema PPUG i UPU Donja Stubica). 

 

3. Obuhvat Plana 

Članak 4. 

(1)  Predložene izmjene istražiti će se u sjevernom dijelu Plana, odnosno sjeverno od 

planirane prometnice istok – zapad.  

4. Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana 

Članak 5. 

(1) Stanje u obuhvatu Plana sažeto se može opisati na sljedeći način:  

-  Od donošenja temeljnog Plana (DPU Stubički Trnac, Donja Stubica) nisu se dogodili 

veći zahvati u prostoru jer je prije započinjanja radova na izgradnji planirane prometne i 

komunalne infrastrukture potrebno riješiti problem imovinsko – pravnih odnosa čestica 

unutar obuhvata Plana. Ovim Planom dodatno će se preispitati uvjeti za preparcelaciju i 

usklađenje prometne mreže i oblikovanja građevnih čestica sa stvarnim vlasničkim 

odnosima, te željama vlasnika zemljišta. 

 



5.  Ciljevi i programska polazišta Plana 

Članak 6. 

(1)  Kao temeljni cilj izrade ovog Plana postavlja se utvrđivanje mogućeg rješenja na izmjeni 

dopuni planirane primetne (ulične) mreže, te obliku i veličini građevnih čestica stambene 

namjene, a sve u skladu s interesima investitora zahvata u prostoru i vlasnika zemljišta. 

 

6. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 

izradu id ppuo 

Članak 7. 

(1)  Za izradu ovog Plana neće biti potrebni prethodno izraditi nikakve nove Studije ili neke 

druge dokumente. Koristiti će se podaci iz temeljnog Plana kao i podaci i odredbe planova šireg 

područja (UPU Donja Stubica i PPUG Donja Stubica). 

 

7. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana 

Članak 8. 

(1)  Stručno rješenje Plana pribaviti će se od stručnog izrađivača temeljnog Plana. 

 

8. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, 

smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te 

drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana 

Članak 9. 

(1)  Kako planirane izmjene Plana neće bitno bitno odraziti na dobivene uvjete javnopravnih 

osoba prilikom izrade temeljnog plana to se za ove Izmjene i dopune neće tražiti očitovanja i 

posebni uvjeti javnopravnih osoba. 

 

9. Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu 

zahtjeva za izradu Plana od tijela i osoba određenih posebnim propisima 

Članak 10. 

(1)  Utvrđuje se sljedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju Plana nakon objave i 

stupanja na snagu ove Odluke: 

1. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izraditi će stručni Izrađivač u roku od 

najviše 15 kalendarskih dana od dana dostave pismene potvrde od strane Nositelja o 

prihvaćanju idejnog rješenja Plana 

2. Prijedlog za javnu raspravu – utvrditi će gradonačelnik Grada Donja Stubica u roku 8 

kalendarskih dana od dana dostave nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu. 

3. Nacrt konačnog prijedloga – dostaviti će stručni Izrađivač gradonačelniku Grada Donja 

Stubica u roku 8 kalendarskih dana od dana završetka izrade Izvješća o javnoj raspravi   

4. Konačni prijedlog utvrdit će gradonačelnik Grada Donja Stubica u roku 8 kalendarskih 

dana od dana dostave nacrta konačnog prijedloga Plana od strane stručnog Izrađivača.  

5. Konačni prijedlog Gradonačelnik Grada Donja Stubica uputit će Gradskom vijeću Grada 

Donja Stubica na donošenje. 



6. Potreban broj izvornika Plana – izraditi će stručni Izrađivač u vidu uvezanih i 

ovjerenih elaborata sukladno propisima te ih poslati Nositelju, u roku od 8 kalendarskih 

dana od dana dostave objavljene Odluke o donošenju Plana donešene na Gradskom 

vijeću. 

(2)  Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 45 kalendarskih dana. U 

navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme ovjere (potvrde) pojedinih faza od strane tijela 

Grada Donja Stubica, trajanje javne rasprave, te izrade odgovarajućih Izvješća. 

 

10. Izvori financiranja izrade Plana 

Članak 11. 

(1)  Izrada Plana financirati će se sredstvima "Američka kuća d.o.o.". 

11. Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih geodetskih podloga 

Članak 12. 

(1)  Kartografski prikazi Plana izraditi će se na dostupnim digitalnim katastarskim 

podlogama. 

12. Završne odredbe 

Članak 13. 

(1) Po objavi Odluke u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije", Nositelj će u 

roku od 8 dana: 

-  dostaviti Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 

10000 Zagreb 

- obavjestiti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Donja Stubica i na lokalno 

uobičajen način; 

(2)  Ukoliko javnopravno tijelo ili drugi sudionik u izradi Plana ne dostavi zahtjeve, odnosno 

prijedloge, u određenom roku, smatrati će se da ih nema. U tom slučaju u izradi i donošenju 

Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plana prema odgovarajućem posebnom 

propisu i/ili dokumentu; 

(3)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko 

- zagorske županije". 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anđelko Glivar, dr.med 

 

..............................



1 
 
 

 


