
  

 

 

 

 

Gradonačelnik 
 

KLASA: 023-05/14-01/3 

URBROJ: 2113/01-04/1-15-5

Donja Stubica, 6.03.2015.

 

 

 Na temelju članka 48. st. 3. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije", br. 14/09, 12/13 i 27/14) gradonačelnik Grada Donja Stubica donosi 

 

 

P  L  A  N 

normativne aktivnosti u 2015. godini 
 

I 

 

 Ovim Planom normative aktivnosti u 2015. godini (u daljem tekstu: Plan) utvrđuju se 

osim redovitih općih akata (financijski, programski, izvještajni), opći akti koje će Gradsko vijeće 

donijeti u 2015. godini, a za koje obveza donošenja proizlazi iz novih zakonskih odredbi ili 

potreba poslovanja Grada Donja Stubica. 

 Redoviti opći akti donose se po zakonsko određenoj dinamici i utvrđenim rokovima. 

 

II 

 

 Planom se utvrđuje i okvirno vrijeme upućivanja u proceduri općih akata (tromjesečja). 

 Predlagač općih akata je u pravilu gradonačelnik, osim ako zakonom ili Statutom Grada, 

nije drugačije propisano. 

 

III 

 

 Utvrđuje se Plan donošenja novih ili izmjena i dopuna postojećih općih akata, kako 

slijedi: 

 

Red. 

broj 

Naziv akta Rok  

upućivanja u proceduru 

1. Odluka o nerazvrstanim cestama I. tromjesečje 

2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Donja Stubica 

II. tromjesečje 

3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja mjesta Donja Stubica 

II. tromjesečje 

4.  Odluka o organizaciji prometa na cestama II. tromjesečje 

5. Odluka o načinu obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

II. tromjesečje 

6. Odluka o mjerama spriječavanja nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

III. tromjesečje 

7. Civilna zaštita  

- Procjena ugroženosti i Planovi zaštite i spašavanja 

III. tromjesečje 
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8. Plan gospodarenja otpadom (ili izmjena) III. tromjesečje 

9. Odluka o komunalnom redu III. tromjesečje 

10. Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada 

III. tromjesečje 

11. Odluka o kriterijima rasporeda sredstava za potrebe 

socijalne skrbi (ili samo izmjena) 

IV. tromjesečje 

 

IV 

 

 Ovaj Plan objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Donja Stubica. 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK: 

Juraj Srebačić 

 


