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                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana 

i zamjenika člana u Komasacijsko povjerenstvo  
Krapinsko-zagorske županije  

 
 
                     Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana  08. ožujka 2016. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

   1.  Utvrđuje se Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana i zamjenika člana u 
Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije.  
 

  2.  Prijedlog  rješenja iz točke 1.  ovog  Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni 
dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
     3. Za izvjestitelja se zadužuje mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ., pročelnik  
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 
 
 

 
          Ž U P A N  

                             Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

            
 



                 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
          gradnju i zaštitu okoliša 
KLASA: 350-01/16-01/09 
URBROJ: 2140/01-07/1-16-2 
Krapina,  08. ožujka 2016.              
                     Ž U P A N  
                         ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 
          
  
PREDMET: Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana 
           i zamjenika člana u Komasacijsko povjerenstvo  
                      Krapinsko-zagorske županije  
                            
PRAVNI TEMELJ: članak  189. st. 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 
153/13.) 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 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 - Županu,   
                          Župan - Županijskoj skupštini 
                                       
IZVJESTITELJ:        Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela   
 
OBRAZLOŽENJE:   
 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.). 
  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 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 se jedan član i njegov zamjenik imenuju iz reda članova 
općinskog  odnosno  gradskog vijeća na čijem se području provodi komasacija - promjenjivi član. 



 Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu  novi Zakon o prostornom uređenju  
(„Narodne novine“ broj 153/13). 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 u 
smislu članka 154. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 
38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) podnese do 31. prosinca 2015. godine. Stavkom 2. istoga članka  
propisano je da je predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada za potrebe 
dovršenja postupka urbane komasacije ovlašteno osnovati komasacijsko povjerenstvo.  
 Prema ranijem Zakonu, Županijska skupština je 30. svibnja 2011. osnovala Komasacijsko 
povjerenstvo, u slijedećem sastavu:  

1. Ljiljana Horvat, dipl. iur., predsjednica,   
Anamarija Valjak, dipl. iur., zamjenica predsjednice,          

2. Biserka Krušlin, dipl. ing. arh., članica, 
Željko Kapelac, dipl. ing. arh., zamjenik članice          

3. Miljenko Pospiš, dipl. iur., član, 
Gordana Bošković - Majerović, dipl. iur., zamjenica člana,  

4. Zdravko Cesarec, dipl. ing. geod., član, 
Miljenko Kukavica, dipl. ing. geod., zamjenik člana 

5. član gradskog/općinskog vijeća na čijem se području 
       provodi komasacija - promjenjivi član,  

             član gradskog/općinskog vijeća na čijem se području 
             provodi komasacija - zamjenik promjenjivog člana.     
             Komasacijsko povjerenstvo radi do opoziva. Promjenjivi član i zamjenik promjenjivog člana 
Komasacijskog povjerenstva iz reda gradskog odnosno općinskog vijeća na čijem se području provodi 
komasacija imenuje se i opoziva posebnim rješenjem Županijske skupštine. 
 Slijedom navedenoga, a kako bi se pristupilo rješavanju zahtjeva Grada Donje Stubice, 
potrebno je u  Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije posebnim rješenjem 
imenovati promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana iz reda Gradskoga vijeća Grada Donje 
Stubice, te je od Grada Donje Stubice zatraženo da predlože člana i zamjenika člana Komasacijskog 
povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. 
 Dana  08. ožujka 2016. dostavljen je prijedlog Gradskog vijeća Grada Donje Stubice kojim se 
za promjenjivog člana Komasacijskog povjerenstva predlaže Miljenko Hrenek iz Donje Stubice, 
Dubravačka 3 a za njegova zamjenika predlaže se Darko Kuzman iz Donje Stubice, Golubovečko 
naselje 29. 
 Predlaže se Županu da temeljem dostavljenog prijedloga Gradskog vijeća Grada Donje 
Stubice utvrdi Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana i zamjenika člana u Komasacijsko 
povjerenstvo Krapinsko - zagorske županije, u tekstu kao u prilogu. 
  
     
                                      P R O Č E L N I K 
                                 mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.  
 
 
 
Prilog:  
- Zaključak Gradskog vijeća Grada Donje Stubice 
  KLASA: 350-01/15-01/25 URBROJ: 2113/01-04/2-16-8, 
- Prijedlog zaključka, 
- Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju jednog člana   
  i zamjenika člana u Komasacijsko povjerenstvo 
  Krapinsko - zagorske županije. 





                               P R I J E D L O G 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 350-01/16-01/09 
URBROJ: 2140/01-01-16-4 
Krapina, 16. ožujka 2016.  
  
 Na temelju članka  189. st. 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne                        
novine» broj 153/13.) 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 26/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske 
županije na __. sjednici održanoj dana  16. ožujka 2016. godine  d o n o s i  
 
 

R J E Š E NJ E   
o imenovanju jednog člana i zamjenika člana u 

  Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije 
 
 

Članak 1.  
 U Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije za promjenjivog člana i 
njegova zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća Grada Donje Stubice imenuju se:  
  

1.  MILJENKO HRENEK  - za člana,  
2.  DARKO KUZMAN - za zamjenika člana.  

 
   

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

 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Miljenko Hrenek, Donja Stubica, Dubravačka 3, 
2. Darko Kuzman,  Donja Stubica, Golubovečko naselje 29, 
3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, 
4.  Za prilog zapisniku, 
5.  Za Zbirku isprava,  
6. Pismohrana. 
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