
 
 
 
 

        
 

 

                    
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
      ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA  KLINČA  SELA 
              Klinča Sela, Karlovačka 28E 
 
KLASA: 350-02/14-01/02 
URBROJ: 238/13-03-14-17 
Klinča Sela, 1.  kolovoza 2014. godine 
 
 

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 53/13), 
nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela i voditelj izrade Urbanističkog plana uređenja 
zone gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne namjene Gornja Zdenčina (UPU 11) Tomislav Dolečki, 
dipl.ing.arh u ime tvrtke CPA d.o,o., sačinili su 
 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 

zone gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne namjene Gornja Zdenčina (UPU 11) 
 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne namjene 
Gornja Zdenčina (UPU 11) – u nastavku: Plan, donijelo je 15. svibnja 2014. godine na svojoj 3. sjednici 
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela, a Odluka o izradi objavljena je u “Službenom glasniku Općine Klinča 
Sela” broj 03/14 od 16. svibnja 2014. godine. Obveza izrade Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja 
Općine Klinča Sela ("Glasnik" Zagrebačke županije broj 08/00, 06/01, 21/03, 14/05, 02/10 i "Službeni 
glasnik" Općine Klinča Sela 09/11 i 03/13). Izmjene i dopune Plana financira tvrtka SIPA GRUNT j.d.o.o., 
Jačkovina 146, Zagreb. Postupak izrade i donošenja Plana provodi se temeljem Zakona o prostornom 
uredenju ("Narodne novine" broj 153/13). 

Stručni izrađivač Plana je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, 
Zagreb, a odgovorni voditelj izrade je Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. Nositelj izrade je Općina Klinča Sela.  

 
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 53/13), javna 

rasprava o Prijedlogu Plana održana je od 1. srpnja do 31. srpnja 2014. godine. Tijekom javne rasprave 
organizirano je jedno javno izlaganje koje je održano 10. srpnja 2014. godine u 11 sati u Društvenom domu u 
Klinča Selima, Kolodvorska 4.  
 

Objava javne rasprave tiskana je u “Večernjem listu” 21. lipnja 2014. godine, a oglas o javnoj 
raspravi je objavljen i na službenim web stranicama Općine Klinča Sela (www.klinca-sela.hr) te na službenoj 
web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr). Obavijest o javnoj raspravi 
Prijedloga Plana je bila istaknuta i na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Klinča Sela, Karlovačka 28E. 
 

Iz priloga u kojem je popis pozvanih na javnu raspravu je vidljivo je koja su javnopravna tijela 
pozvana posebnim obavijestima na javnu raspravu. Javnopravnim tijelima je uz poziv upućen i CD sa 
kompletnim Prijedlogom Plana u digitalnom obliku. 
 

Javni uvid u Prijedlog Plana mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana  
u prostorijama Općine Klinča Sela, Karlovačka 28E, Klinča Sela. Javno izlaganja Prijedloga Plana održano 
ee dana 10.7.2014. godine u 11 sati u Društvenom domu Klinča Sela. Tijek izlaganja i rasprave kao i sve 
dane primjedbe, pitanja i prijedlozi te odgovori Izrađivača prikazani su u Zapisniku s javne rasprave (klasa: 
350-02/14-01/02, urbroj: 238/13-03-14-16 od 10.7.2014.). Rok za podnošenje pisanih ocitovanja, prijedloga i 
primjedbi odreden u objavi javne rasprave bio je najkasnije do 31. srpanj 2014. godine.  
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Sudjelovanje sudionika u javnoj raspravi omogućeno je u skladu s člankom 100. Zakona o 
prostornom uređenju, na način da su sudionici: 

1.   imali pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana; 
2.   mogli postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja su usmeno 

odgovarale osobe koje su vodile javno izlaganje; 
3.   mogli davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
4.  mogli uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj 

raspravi. 
 
Tijekom javnog uvida Prijedloga Plana podneseno je ukupno 6 primjedbi, prijedloga i sugestija, na 

koje je svoje stručno očitovanje kao stručni izrađivač dao CPA d.o.o. iz Zagreba, odnosno odgovorni voditelj 
Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. 
 
OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI KOJI SE PRIHVAĆAJU 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, 

Inspektorat unutarnjih poslova (broj: 511-19-25/1-2014 od 15.7.2014.) 
 
OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI KOJI SE DJELOMIČNO PRIHVAĆAJU 
Nema očitovanja, primjedbi i prijedloga koji se djelomično prihvaćaju. 
 
OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI KOJI SE NE PRIHVAĆAJU 
1.   Imbro PIRŠA, Braće Radić 74, Donja Zdenčina i Vlado GRDAKOVIĆ, Hrvatske državnosti 12, 

Gornja Zdenčina (upisane u Knjigu primjedbi) 
 
NEMA PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG PLANA 
1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb (klasa: 350-02/14-

01/14, urbroj: 543-21-1-14-4 od 8.7.2014.); 
2. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti klasa: 350-05/14-01/144, urbroj: 376-

10/KČ-14-4 (HP) od 3.7.2014. 
 
REKAPITUALACIJA 
Ukupni broj primjedbi:    6 
Broj prihvaćenih primjedbi:   2 (33,3%) 
Broj djelomično prihvaćenih primjedbi:  0 
Broj neprihvaćenih primjedbi:   2 (33,3%) 
Nema primjedbi:    2 (33,3%) 
 
Prilozi koji su sastavni dio ovog Izvješća: 
1. Preslika objave poziva na javnu raspravu u “Večernjem listu” 
2. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Ministarstva 
3. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Općine Klinča Sela 
4. Preslika poziva na javnu raspravu i popis pozvanih sudionika na javnu raspravu (pozvani posebnim 

obavijestima) 
5. Preslik knjige primjedbi 
6. Zapisnik s javnog izlaganja Prijedloga Plana 
7. Popis prisutnih na javnom izlaganju Prijedloga Plana 
8. Obrazloženja o prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi. 
 
 

Osoba odgovorna za provođenje javne rasprave: 
Načelnik Općine Klinča Sela: 
Miljenko Vučković, dipl.ing. 

 
 
 
 
 
 
 



 

OPĆINA KLINČA SELA - Jedinstveni upravni odjel i CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Večernji list” 
21. lipanj 2014. 
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Popis pozvanih sudionika na javnu raspravu o Prijedlogu  
Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne namjene  

Gornja Zdenčina (UPU 11) 
 

Na javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko-proizvodne i/ili 
poslovne namjene Gornja Zdenčina (UPU 11), Nositelj izrade uputio je poziv na slijedeće adrese sukladno 
članku 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 53/13):  

 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 

zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb; 
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za 

zaštitu i spašavanje, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb; 
3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 

10000 Zagreb; 
4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,  gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek 

za prostorno uređenje i gradnju u Jasterbarskom, Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko; 
5. HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb; 
6. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb; 
7. Hž-Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb; 
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Služba korištenja voda, Ulica 

grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; 
9. HEP-ODS d.o.o., DP Elektra Karlovac, Služba razvoja i investicija, V. Mačeka 44, 47000 

Karlovac; 
10. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, 10000 Zagreb; 
11. Komunalno Klinča Sela d.o.o. M. Gupca 1, Klinča Sela, 10452 Donja Zdenčina. 
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Knjiga primjedbi 
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BROJ PODNOSITELJ  
ZAHTJEVA 

KLASA 
URBROJ 
DATUM 

SAŽETAK ZAHTJEVA ODGOVOR NA ZAHTJEV 

1. 
Državna uprava za zaštitu  i 
spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Zagreb 

klasa: 350-02/14-01/14 
urbroj: 543-21-1-14-4 

8.7.2014. 
Nema primjedbi na Plan. - 

2. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti 

klasa: 350-05/14-01/144, 
urbroj: 376-10/KČ-14-4 (HP) 

3.7.2014. 
Nema primjedbi na Plan. - 

3. 

Imbro PIRŠA 
Braće Radić 74, Donja Zdenčina 
Vlado GRDAKOVIĆ,  
Hrvatske državnosti 12 
Gornja Zdenčina 

upisane u njigu primjedbi 

3.1. 
Planiranu cestu u zoni treba pomaknuti sa kčbr. 155/1 
i 155/2 na otkupljenu kčbr.166/6. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Obrazloženje: 
Planirana prometnica je potrebna za realizaciju II. etape zone i nema 
utjecaja na planirani logistički centar, niti je potrebna za njegovu gradnju i 
funkcionirranje. 
Prometnica je položena na način da ima što manji utjecaj na kčbr.155/1 i 
155/2, a što je vidljivo iz sljedećeg: 
-  prometnica samo dijelom zavoja ulazi u kčbr.15571, u površini od svega 

oko 150 m2, a što je neznatno u odnosu na ukupnu površinu od oko 7.280 
m2 (oko 2%); 

-  prometnica je položena točno uz jugozapadni rub  kčbr.155/2, kako bi 
preostali dio na kojem je planirana gradnja bio što veći (iznosi oko 1.580 
m2). 

Treba napomenuti da preko planirane prometnice kčbr.155/2 dobiva kolni 
pristup i komunalnu infrastrukturu, bez čega inače gradnja na njoj ne bi bila 
moguća. Sve do izgradnje ove prometnice, a prije toga rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa, kčbr. 155/2 se može koristiti na dosadašnji način. 
Gospodarska namjene ove zone određena je Prostornim planom Općine 
Klinča Sela, a izgradnja u zoni nije moguća bez kolnog pristupa parcelama i 
osnovne komunalne infrastrukture. Kako planirana cesta ne započinje niti 
završava na navedenim katastarskim česticama, morali smo je optimalno 
locirati u širem prostoru, tako da izmicanje jednog malog segmenta i iz tog 
razloga nije moguće niti opravdano. 

3.2. 
Planiranu trafostanicu treba sa kčbr.155/1 izmjestiti na 
otkupljeni dio zone. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Obrazloženje: 
Planirana trafostanica na dijelu kčbr.155/1 je locirana za potrebe II. etape 
uređenja zone i nije vezana uz izgradnju logističkog centra, koji će imati 
svoju trafostanicu. Osim toga je člancima 56., 58. i 60. Odredbi za 
provođenje plana propisano: 
 

Članak 56. 
(4) Elektroenergetska mreža se može graditi unutar površina svih namjena, 
u cestovnom zemljištu razvrstane ceste ili izvan njega,  osnivanjem prava 
služnost. 
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odgovori na dostavljene primjedbe pristigle tijekom  javnog uvida održanog od 1.7. do 31.7.2014. godine 

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13) 
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Točan položaj i kapacitet elektroenergetske mreža mreže nije 
utvrđen, jer nisu u potpunosti poznati budući korisnici. Određena su  načela 
i koncept vođenja i smještaja mreže koji su usmjeravajućeg značaja, a 
njezin kapacitet i točan položaj će se odrediti naknadno prema 
tehničkim i sigurnosnim zahtjevima te potrebama svakog budućeg 
korisnika. 

 
Članak 58. 

(3) Na karti je prikazana samo načelna oznaka pozicije jedne trafostanice 
(što ne znači da ih može biti i više). Položaj i oblik građevinskih čestica 
trafostanica nisu točno utvrđeni iz razloga što se ne znaju moguće 
potrebe budućih korisnika ovog prostora za električnom energijom. 
 

Članak 60. 
(3) S obzirom da trenutno ne postoje naznake koje će se sve djelatnosti 
odvijati unutar gospodarske zone (proizvodne, uslužne ili skladišne), Planom 
nije mogao biti izvršen proračun vršnog opterećenja i raspored planiranih 
trafostanica u gospodarskoj zoni.  
(4) Planom se propisuje da se ostale trafostanice u gospodarskoj zoni 
(ako za njih bude potrebe) trebaju graditi na parcelama najmanje veličine 7 
x 7 m (približno 49 m2) ili u sklopu objekata, na lokacijama koje će se 
konačno odrediti u postupku ishođenja provedbenog akta, a 
sukladno energetskim potrebama i etapnosti realizacije.  
Iz navedenog proizlazi da je planirana lokacija trafostanice samo načelna, da 
u konačnosti možda i neće biti potrebna, a ako bude potrebna, njena točna 
mikrolokacija će se odrediti u postupku ishođenja provedbenog akta, a 
sukladno energetskim potrebama i etapnosti realizacije, kao i mogućnostima 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.  

 

Ministarstvo unutarnjih poslova 
Policijska uprava zagrebačka 
Sektor upravnih i inspekcijskih 
poslova 
Inspektorat unutarnjih poslova 

Broj: 511-19-25/1-2014 
15.7.2014. 

4.1. 
Potrebno je osigurati vatrogasne prilaze i površine za 
operativni rad vatrogasne tehnike prema Pravilniku o 
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 
142/03). 

Primjedba se prihvaća. 

4.2. 
Potrebno je osigurati dovoljne količine vode za 
gašenje požara prema Pravilniku o hidrantskoj mreži 
za gašenje požara (NN 8/06). 

Primjedba se prihvaća. 

 
Općina Klinča Sela:              Voditelj izrade Urbanističkog plana uređenja 
Odgovorna osoba za provođenje            zone gospodarsko-proizvodne i/ili poslovne namjene 
javne rasprave:                             Gornja Zdenčina (UPU 11)                 
Miljenko Vučković, dipl.ing.                        Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. 

ovlašteni arhitekt 
 

 


