








          

                             
           
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA           
           Odbor za izbor i imenovanja                                                                                            
KLASA: 021-04/18-01/15 
URBROJ: 2140/01-01-18-2 
Krapina, 27. ožujka 2018. 
 
          Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske 
županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 
26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam 9. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja koja će se 
održati  

u srijedu,  04. travnja 2018. godine s početkom u 15,30 sati. 
 

         Sjednica će se održati  u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište 
hrvatskog narodnog preporoda 13. 
 
          Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i   
 

D N E V N I   R E D   
     

 
1) Prijedlog zaključka o predlaganju člana i zamjenika člana u Državno komasacijsko povjerenstvo,  

 
2) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice, člana i zamjenika člana Komasacijskog 

povjerenstva Krapinsko – zagorske županije,  
 

3) Pitanja i prijedlozi. 
 
       Molimo članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti 
obavijestiti na telefon broj 329-252. 

 
 
 
 
Za točnost otpravka                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA 
   PROČELNICA                                                                                Tomislav Končevski, v.r. 
Ljiljana  Malogorski                               
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DOSTAVITI: 
 
1)       Tomislav Končevski, predsjednik, Zabok, Gredice 2,  
2)       Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika, Oroslavje, Mokrice 56 B,  
3)       Darko Vidović, član, Krapina, Donja Šemnica 73, 
4)       Zdenka Grilec, članica, Krapina, Zagrebačka 7,  
5)       Agata Cvitić, članica, Oroslavje, Stubička Slatina 167, 
6)       Mišo Grilec, član, Đurmanec, Hromec 119, 
7)       Barbara Sente, članica, Bedekovčina, Naselje Malekovec 7, 

 
8)       Županijski savjet mladih, 
           n/p predsjednika Hrvoja Novaka, Pregrada, Kostelgradska 5, 
9)       Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
           n/p pročelnika Stjepana Bručića, 
10)  Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
           n/p pročelnice Ljiljane Malogorski, 
11)  Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
12)  Karlo Frljužec, Ured župana, 
13)     evidencija, 
14)     pismohrana. 
                        
O tome obavijest:    
                                          
1)      predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, 
          Marija Bistrica, Nova cesta 13, 
2)      potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić, 
         Marija Bistrica, Stubička Cesta 4,        
3)      potpredsjednik Županijske skupštine 
         Dragutin Ranogajec, Krapina, Ivana Rendića 21,    
4)      župan Željko Kolar,  
5)      zamjenica župana Jasna Petek, 
6)      zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek. 
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          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
          gradnju i zaštitu okoliša 
KLASA: 350-06/18-01/02 
URBROJ: 2140/01-08/1-18-1 
Krapina,  19. ožujka 2018.              
           ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA  
                         ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 
          
  
PREDMET: Prijedlog zaključka o predlaganju člana i 
           zamjenika člana  u Državno komasacijsko povjerenstvo  
                       
                            
PRAVNI TEMELJ: članak 151. st. 5. Zakona o prostornom uređenju  i gradnji («Narodne 
novine» broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) vezano uz članak  189. st. 1. i 3. Zakona o 
prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13. i 65/17.)  i članak 17. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 
5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:      Županijska skupština 
PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odboru 
     za izbor i imenovanja 
                 Odbor za izbor i imenovanja - Županijskoj skupštini                                    
IZVJESTITELJ:        Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela   
     Tomislav Končevski, predsjednik Odbora   
OBRAZLOŽENJE:   

Odredbe o urbanoj komasaciji nalazimo u Zakonu o prostornom uređenju  i gradnji 
(«Narodne novine» broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/:1. i 50/12., dalje u tekstu: ZPUG). Prema 
navedenom Zakonu, urbana komasacija (dalje u tekstu: komasacija) je postupak koji se 
provodi radi preoblikovanja čestica građevinskog zemljišta u području komasacije u građevne 
čestice, uz istodobno sređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na tom zemljištu, 
tako da se vlasnicima nekretnina, čije se čestice zbog svoje površine, oblika, položaja, 
neodgovarajućeg pristupa na javnu površinu i/ili drugih razloga nisu mogle bez komasacije 
racionalno urediti i koristiti, te jedinici lokalne samouprave omogući građenje, uporaba, 
odnosno uređenje građevinskog zemljišta u skladu s detaljnim planom uređenja. Postupak 
komasacije za svoje područje provodi komasacijsko povjerenstvo županije, Grada Zagreba 
odnosno velikog grada, a pokreće se na zahtjev jedinice lokalne samouprave. Komasacijsko 
povjerenstvo za područje županije osniva Županijska skupština.   

Odredbom članka 188. st. 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 
153/13. i 65/17., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da će se postupci započeti po službenoj 
dužnosti i postupci za čije su pokretanje zahtjevi podneseni po odredbama ZPUG-a do 
stupanja na snagu Zakona (01.01.2014.) dovršiti po odredbama ZPUG-a i propisa donesenih 
na temelju ZPUG-a. Nadalje, prema odredbi članka 189. st. 2. Zakona, smatra se da je 
postupak komasacije započet u smislu  članka 188. st. 2. Zakona ako je do dana stupanja na 
snagu Zakona (do 01. siječnja 2014.), u službenom glasilu objavljena odluka o izradi 
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detaljnog plana uređenja za urbanu komasaciju,  pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave 
zahtjev za pokretanje postupka podnese  u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu 
Zakona (do 31. prosinca 2015.). 
 Grad Donja Stubica je Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja „Stubički Trnac“ 
Donja Stubica (dalje u tekstu: DPU) donio 21. studeni 2012. godine i objavio u „Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/12. od  03. prosinca 2012. godine. DPU je 
donesen 08. srpnja 2013. godine sa izmjenama od 17. prosinca 2014. godine, te objavljen u 
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/13. i 34a/14. Dana 29. prosinca 
2015. godine  Krapinsko-zagorska županija je od  Grada Donje Stubice zaprimila zahtjev za 
pokretanje postupka urbane komasacije  na području DPU-a. Slijedom navedenoga, stekli su 
se uvjeti za postupak urbane komasacije.   

Povodom zahtjeva Grada Donje Stubica Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na 
sjednici održanoj 22. siječnja 2018. godine, a obzirom da Grad Donja Stubica zahtjevu nije 
priložio propisane i za provedbu urbane komasacije potrebne dokumente  odnosno obzirom da 
nisu ispunjene formalne pretpostavke za postupanje po zahtjevu, Povjerenstvo je donijelo 
zaključak kojim traži od Grada Donje Stubice da u roku od 6 mjeseci dopuni zahtjev sa 
zakonom propisanom dokumentacijom.  

Nadalje, člankom 152. ZPUG-a propisano je da o žalbama protiv rješenja o komasaciji 
i drugih akata u vezi s postupkom komasacije, u drugom stupnju odlučuje Državno 
komasacijsko povjerenstvo. Člankom 151. ZPUG-a propisan je broj, sastav i imenovanje 
Državnog komasacijskog povjerenstva. Povjerenstvo broji predsjednika i četiri člana i njihove 
zamjenike koje imenuje Vlada RH-a na prijedlog ministarstva nadležnog za prostorno 
uređenje i graditeljstvo.  Jedan član Državnog komasacijskog povjerenstva i njegov zamjenik 
imenuju se  iz reda predstavničkog tijela županije na čijem se području provodi komasacija.  
Kako o žalbama protiv rješenja o komasaciji i drugih akata u vezi s postupkom komasacije 
donesenih od strane Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije odlučuje 
Državno komasacijsko povjerenstvo potrebno je Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja dostaviti prijedlog za imenovanje jednog člana i zamjenika člana Državnog 
komasacijskog povjerenstva iz reda članova Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije.  
          Člankom  39. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 4/02., 5/06.,  14/09., 21/09., 11/13. i 
26/13.-pročišćeni tekst i 10/14.) propisano je da Odbor za izbor i imenovanja, između 
ostaloga,  raspravlja i predlaže Županijskoj skupštini  izbor osoba koje bira, opoziva, imenuje, 
razrješuje i predlaže Županijska sukladno zakonu. Slijedom navedenog, predlaganje dva 
kandidata za člana i zamjenika člana Državnog komasacijskog povjerenstva iz reda 
Županijske skupštine u nadležnosti je Odbora za izbor i imenovanja.  

Obzirom da će se sjednica Odbora za izbor i imenovanja održati  neposredno prije 
održavanja  sjednice Županijske skupštine, prijedlog kandidata odnosno Prijedlog zaključka o 
predlaganju  člana i zamjenika člana  dati će se članovima Županijske skupštine na  sjednici.  

  
      
                                P R O Č E L N I K 
                                mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.  
 
Prilog:  
- Nacrt prijedloga Zaključka o 
 predlaganju  člana i zamjenika člana u 
 Državno komasacijsko povjerenstvo  
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 350-06/18-01/02 
URBROJ: 2140/01-01-18-2 
Krapina, __. travnja 2018.  
  
 Na temelju članka  189. st. 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne                                  
novine» broj 153/13. i 65/17.) a vezano uz članak 148. Zakona o prostornom uređenju  i 
gradnji («Narodne novine» broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.)  i članka 17. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 
5/06., 14/09., 11/13. i 13/18.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 7. 
sjednici održanoj dana __. travnja 2018. godine  d o n o s i  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o predlaganju  člana i zamjenika člana u Državno Komasacijsko povjerenstvo  

 
I.  

 Za člana Državnog komasacijskog povjerenstva iz reda članova Županijske skupštine 
Krapinsko-zagorske županije predlaže se: 
____________________________________________  
 

II. 
Za zamjenika člana Državnog komasacijskog povjerenstva iz reda članova Županijske 
skupštine Krapinsko-zagorske županije predlaže se: 
____________________________________________ 

 
 

         PREDSJEDNICA                
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                    
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.  

 
 
 
Dostaviti: 
1.  
2. 
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
    Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, 
4. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Za Zbirku isprava,  
7. Pismohrana. 



                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
          gradnju i zaštitu okoliša 
KLASA: 350-06/18-01/01 
URBROJ: 2140/01-08/1-18-2 
Krapina,  19. ožujka 2018.              
           ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA  
                         ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 
          
  
PREDMET: Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice,  
           člana i zamjenika člana  Komasacijskog povjerenstva  
                      Krapinsko-zagorske županije  
 
 
                            
PRAVNI TEMELJ: članak 148. Zakona o prostornom uređenju  i gradnji («Narodne 
novine» broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) vezano uz članak  189. st. 2. Zakona o 
prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13. i 65/17.)  i članak 17. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 
5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:      Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odboru 
     za izbor i imenovanja 
                Odbor za izbor i imenovanja - Županijskoj skupštini 
                                       
IZVJESTITELJ:       Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela   
    Tomislav Končevski, predsjednik Odbora   
 
OBRAZLOŽENJE:   
 Odredbe o urbanoj komasaciji nalazimo u Zakonu o prostornom uređenju  i gradnji 
(«Narodne novine» broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.). Prema navedenom Zakonu, 
urbana komasacija (dalje u tekstu: komasacija) je postupak koji se provodi radi 
preoblikovanja čestica građevinskog zemljišta u području komasacije u građevne čestice, uz 
istodobno sređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na tom zemljištu, tako da se 
vlasnicima nekretnina, čije se čestice zbog svoje površine, oblika, položaja, neodgovarajućeg 
pristupa na javnu površinu i/ili drugih razloga nisu mogle bez komasacije racionalno urediti i 
koristiti, te jedinici lokalne samouprave omogući građenje, uporaba, odnosno uređenje 
građevinskog zemljišta u skladu s detaljnim planom uređenja. Postupak komasacije za svoje 
područje provodi komasacijsko povjerenstvo županije, Grada Zagreba odnosno velikog grada, 
a pokreće se na zahtjev jedinice lokalne samouprave. Komasacijsko povjerenstvo za područje 
županije osniva Županijska skupština.  Komasacijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri 
člana, koji imaju zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju njihove spriječenosti. Predsjednik i 
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zamjenik predsjednika  imenuju se iz reda službenika županije koji su diplomirani pravnici, 
jedan član i njegov zamjenik imenuju se iz reda službenika županije koji su diplomirani 
inženjeri arhitekture, jedan član i njegov zamjenik imenuju se iz reda sudaca županijskog suda 
koji imaju radnog iskustva u građansko-pravnim odnosima, jedan član i njegov zamjenik 
imenuju se iz reda službenika katastarskog ureda koji su diplomirani inženjeri geodezije, dok 
su jedan član i njegov zamjenik promjenjivi - imenuju se iz reda članova općinskog  odnosno  
gradskog vijeća na čijem se području provodi komasacija. Komasacijsko povjerenstvo radi do 
opoziva. 
 Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu  novi Zakon o prostornom uređenju  
(„Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.) . Stupanjem istoga na snagu, prestao je važiti Zakon 
o prostornom uređenju i gradnji u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje, pa su tako 
prestale važiti i odredbe o urbanoj komasaciji. Međutim, prijelaznim i završnim odredbama 
novoga Zakona o prostornom uređenju, člankom 189. st. 1. propisano je da se smatra da je 
postupak urbane komasacije započet ako je do 01. 01. 2014. godine u službenom glasilu 
objavljena odluka o izradi detaljnog plana uređenja za urbanu komasaciju, pod uvjetom da 
jedinica lokalne samouprave zahtjev za pokretanje postupka podnese do 31. prosinca 2015. 
godine.  
 Dana 29. prosinca 2015. godine  Krapinsko-zagorska županija je od  strane Grada 
Donje Stubice zaprimila zahtjev za pokretanje postupka urbane komasacije  na području 
Detaljnog plana uređenja „Stubički Trnac“ (dalje u tekstu: DPU), a koji DPU je donesen 08. 
srpnja 2013. godine sa izmjenama od 17. prosinca 2014. godine („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/13. i 34a/14.). Grad Donja Stubica je Odluku o izradi 
Detaljnog plana uređenja „Stubički Trnac“ Donja Stubica donio 21. studeni 2012. godine i 
objavio u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/12. od  03. prosinca. 
2012. Rješavanje zahtjeva Grada Donje Stubice u nadležnosti je Komasacijskog povjerenstva. 
 U Komasacijsko povjerenstvo, Odlukom Županijske skupštine od 30. svibnja 2011. i 
Rješenjima Županijske skupštine od 17. prosinca 2012. i 16. ožujka 2016. imenovani su:  

1. Ljiljana Horvat, dipl. iur., za predsjednicu, Krapinsko-zagorska županija,   
Anamarija Valjak, dipl. iur., za  zamjenicu predsjednice, Krapinsko-zagorska županija,         

2. Biserka Krušlin, dipl. ing. arh., za članicu,  Krapinsko-zagorska županija,   
Željko Kapelac, dipl. ing. arh., za zamjenika članice, Zavod za prostorno uređenje 
KZŽ,       

3. Miljenko Pospiš, dipl. iur., za člana, Županijski sud u Zagrebu,         
Gordana Bošković - Majerović, dipl. iur., za zamjenicu člana, Županijski sud u 
Zagrebu,   

4. Zdravko Cesarec, dipl. ing. geod., za člana, DGU, Područni ured Kapina,  
Miljenko Kukavica, dipl. ing. geod., za zamjenika člana, DGU, Područni ured Kapina, 

5. Miljenko Hrenek, za člana, Gradsko vijeće Grada Donje Stubice i  
Darko Kuzman, za zamjenika člana, Gradsko vijeće Grada Donje Stubice.  

            Dana 09. siječnja 2018. godine Ljiljana Horvat, predsjednica Povjerenstva, podnijela 
je zamolbu za razrješenje dužnosti predsjednice Povjerenstva. Predlaže se da se umjesto 
Ljiljane Horvat za predsjednicu Povjerenstva iz reda službenika Županije koji su diplomirani 
pravnici imenuje Dubravka Sinković, službenica Upravnog odjela za poslove Županijske 
skupštine Krapinsko-zagorske županije 
            Nadalje, u vrijeme osnivanja i imenovanja Komasacijskog povjerenstva,  u službi u 
Krapinsko-zagorskoj županije bio je zaposlen samo jedan dipl. ing. arh., te se za zamjenika 
članice Biserke Krušlin imenovao Željko Kapelac, zaposlenik županijskog Zavoda za 
prostorno uređenje. U međuvremenu, u Županiju je u službu primljena Dajana Županić 
Jaković, dipl. ing. arh. te se predlaže razrješenje Željka Kapelca i  imenovanje Dajane 
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Županić Jaković za zamjenicu članice, iz reda službenika Županije koji su diplomirani 
inženjeri arhitekture.  
          Također, u  mjesecu svibnju 2017. godine provedeni su lokalni izbori te konstituiran 
novi saziv Gradskoga vijeća Grada Donje Stubice, te će Gradsko vijeće Grada Donje Stubice 
prijedlog kandidata za Komasacijsko povjerenstvo  iz reda članova Gradskog vijeća Grada 
Donje  Stubice utvrditi na sjednici koja će se održati 28. ožujka 2018. godine. 
           Člankom  39. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 4/02., 5/06.,  14/09., 21/09., 11/13., 
26/13. - pročišćeni tekst i 10/14.) propisano je da Odbor za izbor i imenovanja, između 
ostaloga,  raspravlja i predlaže Županijskoj skupštini  izbor članova radnih tijela i drugih 
osoba koje bira odnosno imenuje Skupština. Slijedom navedenog, predlaganje  kandidata za 
Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije u nadležnosti je Odbora za izbor i 
imenovanja.  

Obzirom da će se sjednica Odbora za izbor i imenovanja održati  neposredno prije 
održavanja  sjednice Županijske skupštine,  kao i da će Gradsko vijeće Grada Donje Stubice 
prijedlog kandidata iz reda Gradskog vijeća utvrditi na sjednici koja će se održati 28. ožujka 
(nakon slanja materijala za sjednicu Odbora i Županijske skupštine) prijedlog kandidata 
odnosno Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice,  člana i zamjenika člana  
Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije  dati će se članovima Županijske 
skupštine na  sjednici.  

  
      
                                  P R O Č E L N I K 
                                mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.  
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