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KLASA: 350-02/13-01/3 

URBROJ: 2113/01-04/1-14-7 

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 Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica 

 

Opće odredbe i pravna osnova za izradu i donošenje 

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica 

Članak 1. 

(1)  Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja 

Stubica (dalje u tekstu: Odluka). 

(2)  Za potrebe izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja 

Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije, br. 30/10), 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 

           Gradsko vijeće 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 
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(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).  

(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 Prostorni plan uređenja Grada Donja Stubica donešen je 2010, g., i rađen je po 

zakonima koji su bili na snazi u trenutku njegova donošenja. Početkom siječnja 2014. godine stupio 

je potpuno novi Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN 153/13), u daljnjem tekstu 

Zakon. Člankom 198, stavak (3) i člankom 199, stavak (2) Zakona o prostornom uređenju 

omogućeno je da jedinice lokalne samouprave mogu donositi Odluke o pristupanju izradi Izmjena i 

dopuna prostorno planskih dokumenata i radi usklađenja istih s Zakonom (članak 198, stavak (6). 

(2) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana određena je člancima 81.-113, te člancima 197-

199 ZoPU. 

2. Razlozi za donošenje Plana 

Članak 3. 

(1)  Osnovni razlozi za donošenje Plana su sljedeći: 

a) usklađenje važećeg PPUG sa Zakonom i Zakonom o gradnji (NN 153/13) – usklađenja 

povezana kako načinom tumačenja i primjene odredbi za provođenje tako i s načinom 

utvrđivanja stvarne izgrađenosti pojedinih naselja unutar područja Grada Donja Stubica; 

b) usklađenja s planiranim infrastrukturnim pojasevima komunalne i energetske 

infrastrukture na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini; 

c) usklađenja važećeg PPUG s posebnim propisima donešenim od dana stupanja na snagu 

PPUG; 

d) provjera mogućnosti o djelomičnoj izmjeni propisane izrade prostorno planske 

dokumentacije niže razine (UPU). 

 

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

provedivi - prostorno-planski preduvjeti, istodobno za: 

a) brži gospodarski razvoj (razvoj obiteljskih gospodarstava, posebice ugostiteljstva i 

pratećih usluga), 

b) razvoj i uređenje svih naselja, 

c) gradnju odgovarajuće infrastrukture, 

d) zadržavanje osobnosti prostora, vrsnoću izgradnje, zaštitu okoliša, prirode i kulturne 

baštine. 

3. Obuhvat Plana 

Članak 4. 

(1)  Obuhvat Plana odgovara veličini i obliku odgovarajućim Zakonom utvrđene prostorne 

jedinice lokalne samouprave – grada Donja Stubica, odnosno važećem PPUG-u.  

4. Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana 

Članak 5. 

(1) Stanje u obuhvatu Plana sažeto se može opisati na sljedeći način:  
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- Prošlo je skoro četiri godine od donošenja PPUG Donja Stubica i stanje o obuhvatu PPUG 

može se ocijeniti razmjerno povoljnim u svjetlu činjenice da nema značajnijih loših, 

nezakonitih ili sličnih zahvata u prostoru koji odstupaju od rješenja i odredbi PPUG-a. 

- Dosadašnji demografski i gospodarski procesi na području Grada Donja Stubica upućuju 

na potrebu provjere granica građevnih područja (kako oblikom tako i veličinom) utvrđenih 

PPUG-om, a čije je utvrđivanje u postupku izrade i donošenja PPUG-a predstavljalo 

najosjetljiviji čimbenik. Posebno se to odnosi na veći broj stambenih zgrada koje su ostale 

izvan građevnih područja naselja. 

- Prostor Grada Donja Stubica već je i prije bio srazmjerno dobro komunalno opremljen, ali 

je ipak nužno provjeriti preko odgovarajućih javno-pravnih tijela da li su neke od 

planiranih trasa infrastrukture i dalje ostale kako su PPUG-om planirane, a što se u nekim 

slučajevima pokazalo vrlo ograničavajućim za razvoj naselja. 

5.  Ciljevi i programska polazišta Plana 

Članak 6. 

(1)  Utvrđuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta Plana: 

a) Izvršiti nužne izmjene i dopune radi usklađenja s PPKZŽ i to ponajviše u dijelu koji se 

odnosi na prometnu i komunalnu infrastrukturu. 

b) Izvršiti nužne izmjene i dopune odredbi za provođenje radi usklađenja sa ZoPU i ZoG 

(ponajprije pojmovne ) i usklađenja s odredbama prostornih planova uređenja susjednih 

samoupravnih prostornih jedinica. 

c) Izvršiti nužne izmjene i dopune radi usklađenja s posebnim propisima, odnosno izmjene i 

dopune koje mogu proizaći iz očitovanja, zahtjeva i mišljenja tijela i osoba određenih 

posebnim propisima i drugih sudionika s javnim ovlastima koji sudjeluju u izradi Plana 

(poimenično utvrđenim u članku 9. ove Odluke). 

d) Izvršiti detaljan pregled stvarno izgrađenih dijelova naselja i njihovo usklađenje s 

postojećim i planiranim građevnim područjem utvrđenim PPUG-om. Temelj za točno 

sagledavanje postojećeg stanja izgrađenosti građevnih područja biti će postojeći DOF iz 

2013. god. za područje grada Donja Stubica. 

e) Temeljem odredbi ZoPU i provedenog razgraničenja izgrađenih i neizgrađenih dijelova 

građevnih područja, izvršiti će se provjera obuhvata UPU-a planiranih u PPUG-u, s ciljem 

njihovog smanjivanja, odnosno smanjenja površina za koje se propisuje obvezna izrada 

UPU-a. 

f) U skladu s dobivenim posebnim uvjetima javno-pravnih osoba preispitati će se do sada 

utvrđeni pojasevi prometne i komunalne infrastrukture, način i mjere zaštite određenih 

vrijednosti prirodne i kulturne baštine na području Grada Donja Stubica. 

g) S obzirom na ciljano smanjenje broja područja za koje se namjerava propisati obveza izrade 

UPU-a (u odnosu na obuhvate, ali i povezane odredbe za provođenje PPUG-a), odredbama 

Plana treba utvrditi pobliže odredbe za građenje unutar dijelova građevnih područja koja će 

se prema Planu naći izvan planiranih obuhvata obvezne izrade UPU-a, a u kojima će se 

omogućiti provođenje zahvata u prostoru «neposredno» temeljem odredbi Plana. 

h) Preispitati te utvrditi mogućnost i izvršiti izmjene i dopune odredbi za provođenje i 

odgovarajućih kartografskih prikaza PPUG-a koje su se u proteklom periodu primjene 

pokazale razmjerno ograničavajuće u smislu razvojnih potreba Grada Donja Stubica. 

i) Potrebno je izvršiti i manje "tehničke" izmjene odredbi za provođenje PPUG-a kojima će se 

otkloniti nejasnoće u njihovoj primjeni. 

(2) Odstupanje od ciljeva i polazišta utvrđenih u stavku (1) ovog članka moguće je u slučaju da 

se u postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da su ista u dijelu ili potpuno u suprotnosti sa 

zahtjevima javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke, zakonskim i/ili podzakonskim propisima. 
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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)  Odgovarajuću dokumentaciju, zahtjeve, podatke, smjernice, itd., iz područja svog djelokruga 

će dostaviti javnopravna tijela sukladno posebnim propisima te drugi sudionici u izradi poimenice 

određeni u članku 9. ove Odluke. 

(2) Ako se tijekom izrade Plana pokaže potreba za posebnim stručnim podlogama od značaja za 

moguća specifična prostorno-planska rješenja, one će biti izrađene. 

 

7. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana 

Članak 8. 

(1)  Stručno rješenje Plana pribaviti će se od stručnog izrađivača odabranog putem postupka 

javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

 

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)  Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu 

Plana, koja temeljem tih propisa obvezno sudjeluju u izradi Plana izdavanjem uvjeta i/ili posebnih 

mjera iz svog djelokruga, odnosno u donošenju Plana izdavanjem mišljenja ili suglasnosti utvrđuje 

se kako slijedi: 

1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Krapini, Krapina, Magistratska 12 

2. Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Runjaninova 2 

3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, Trg kralja Petra Krešimira IV 

br.1, Zagreb – Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Krapina 

5. Hrvatske šume, Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 

6. MUP - PU Krapinsko – zagorska, Zabok, Matije Gupca 53 

7. Hrvatske željeznice, Zagreb, Mihanovićeva 12 

8. Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Krapina, Magistratska 1 

9. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 

10. Uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada, Stjepana Radića 17 

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, 

Krapina, Ulica Ivana Rendića 7 

12. Javna ustanova "Park prirode Medvednica", Zagreb, Bliznec bb 

13. Zagorski vodovod Zabok d.o.o., Zabok, Ulica K. Š. Đalskog 3 

14. Komus d.o.o. u stečaju, Donja Stubica, Kolodvorska ulica 16 

15. Hrvatske vode VGI za mali sliv "Krapina – Sutla", Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13 

16. Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Savska 32 

17. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, Zabok, M. Gupca 57 

18. HEP Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 

19. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 
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20. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4 

(2) Popis drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: 

1. Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša– Ispostava Donja Stubica, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20 

2. Svi članovi Radne grupe za praćenje izrade I. Izmjena i dopuna PPUG-a Donja Stubica 

3. Mjesni odbori na području Grada 

4. Zainteresirani gospodarski subjekti na području Grada. 

(3) Javnopravna tijela određena posebnim propisima iz stavka (1) te drugi sudionici iz stavka 

(2) ovog članka, biti će pisanim putem obaviješteni o izradi Plana sukladno članku 90. ZoPU, 

odnosno članku 13. ove Odluke. 

(4) Sukladno ZoPU, Nositelj izrade će o izradi Plana obavjestiti javnost na mrežnoj stranici 

Grada Donja Stubica, na lokalno uobičajen način i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog 

zavoda za prostorni razvoj. 

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. Polazišta – Utvrđivanje svih obveza iz prostornog plana šireg područja (PPKZŽ), te pregled 

i analiza podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno 

zahtjevima za izradu Plana), stručna ocjena stanja, ciljeva i programskih polazišta, te 

mogućnosti i ograničenja razvoja u obuhvatu Plana – u suradnji Nositelja i stručnog 

Izrađivača, a što će stručni Izrađivač uobličiti i predstaviti u obliku idejnog rješenja Plana. 

Rok je 60 kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja stručnom Izrađivaču svih 

zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, te drugih sudionika određenih 

ovom Odlukom, te ostalih podloga i podataka nužnih za ovu fazu izrade. 

2. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izraditi će stručni Izrađivač u roku 15 

kalendarskih dana od dana dostave pismene potvrde od strane Nositelja o prihvaćanju 

idejnog rješenja Plana 

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

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

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

Stubica u roku 15 kalendarskih dana od dana završetka izrade Izvješća o javnoj raspravi   

5. Konačni prijedlog utvrditi će gradonačelnik Grada Donja Stubica u roku 8 kalendarskih 

dana od dana dostave nacrta konačnog prijedloga Plana od strane stručnog Izrađivača, te ga 

dostaviti Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije zbog pribavljanja 

mišljenja i usklađenosti Plana s županijskim planom.  

6. Konačni prijedlog, zajedno s pribavljenim Mišljenjem županijskog zavoda, 

Gradonačelnik Grada Donja Stubica uputiti će Gradskom vijeću Grada Donja Stubica na 

donošenje. 

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

elaborata sukladno propisima, te ih poslati Nositelju, u roku 15 kalendarskih dana od dana 

dostave objavljene Odluke o donošenju Plana donešene na Gradskom vijeću. 

(2)  Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 105 kalendarskih dana. U 

navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme ovjere (potvrde) pojedinih faza od strane tijela Grada 
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Donja Stubica, trajanje javne rasprave (i možebitne ponovljene), te izrade odgovarajućih Izvješća, te 

vrijeme potrebno za ishođenje potrebnog mišljenja na što se odnose zakonski utvrđenih rokovi. 

(3) Rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima 

iznosi 30 kalendarskih dana, kao i za dostavu zahtjeva, odnosno prijedloga od strane drugih 

sudionika određenih ovom Odlukom. 

10. Izvori financiranja izrade Plana 

Članak 11. 

(1)  Izrada Plana financirati će se iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu. 

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

Članak 12. 

(1)  Kartografski prikazi Plana izraditi će se na dostupnim digitalnim topografskim (TK25 – 

mjerilo 1:25.000), ažuriranim digitalnim katastarskim podlogama, te zračnom snimku (DOF) iz 

2013. godine. 

12. Završne odredbe 

Članak 13. 

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

od 8 dana od stupanja na snagu Odluke: 

- 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 i kroz informacijski sustav Grada; 

- pisanim putem obavijestiti susjedne jedinice lokalne samouprave o izradi Plana; 

- dostaviti po jedan primjerak Odluke s priloženim digitalnim prikazom cjelovitog PPUG 

Donja Stubica (tekstualni dio i kartografski prikazi) na CD-u, javnopravnim tijelima, te 

drugim sudionicima u izradi Plana utvrđenim u stavcima (1) i (2) članka 9. Odluke, s 

pozivom da mu u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, sukladno člancima 

90.-92. ZoPU. 

(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 osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko 

zagorske županije". 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anđelko Glivar, dr.med 

 


