
 
NACRT 

 

 
Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i članka 35. 

Statuta Općine Klinča Sela ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 15/09 i "Službeni glasnik" Općine Klinča Sela 
broj 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj __. sjednici, održanoj __. ________ 2015. 

godine, donijelo je 

 
Odluku 

o izmjeni i dopuni 
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja  

radnog područja Klinča Sela 11 
 

 

Članak 1. 
U članku 1., iza stavka (1) dodaju se novi stavci (2) i (3): 

"(2) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radnog područja Klinča Sela 11 (“Službeni glasnik” 
Općine Klinča Sela, broj 11/11) je izradio Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba. 

(3) U svim člancima odluke i u svim kartografskim prikazima Plana, naziv plana "Urbanistički plan uređenja 

radnog područja Klinča Sela 11" mijenja se i glasi: Urbanistički plan uređenja zone gospodarske – proizvodne 
i/ili poslovne namjene Klinča Sela 5 (UPU 8)." 

 
Članak 2. 

U članku 2. iza stavka (1) dodaju se stavci (2) i (3): 
"(2) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom "Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone 

gospodarske – proizvodne i/ili poslovne namjene Klinča Sela 5 (UPU 8)", koji sadrži: 

I. Tekstualni dio plana 
- Odredbe za provođenje 

II. Kartografski dio plana: 
0.  Obuhvat plana na posebnoj geodetskoj podlozi (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 

1.  Korištenje i namjena površina (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 

2.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 
2.A.  Promet (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 

2.B.  Telekomunikacije i energetski sustavi (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 
2.C.  Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (izmjene i dopune), u mjerilu 1:1000 
III.   Obvezni prilozi plana 

- Obrazloženje; 

-  Popis propisa koji su poštivani u izradi Plana; 
-  Zahtjevi i mišljenja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju;  

-  Izvješće o javnoj raspravi; 
-  Evidencija postupka izrade i donošenja Plana;  

-  Sažetak za javnost. 

(3) Elaborat iz stavka (2) ovog članka ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Klinča Sela i potpisom 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Klinča Sela sastavni je dio ove Odluke." 

 
Članak 3. 

(1) U članku 3. stavak (1) broj "22,2314" zamjenjuje se riječima "oko 21,14". 

 
Članak 4. 

(1) U članku 6. stavak (2) briše se postojeća tabela i zamjenjuje novom: 
 

 
Prostorni pokazatelja za namjenu površina 

Površina 

(ha) 

% od obuhvata  

Plana 

1 
GOSPODARSKA NAMJENA 

proizvodna i/ili poslovna - I/K 
20,60 97,4 

2 
POVRŠINA INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 
javna cesta i/ili industrijska željeznica - IS1 

0,54 2,6 

 UKUPNO 21,14 100,00 

 
 



 
 

Članak 5. 
(1) Ovaj Plan je izrađen u šest istovjetnih primjerka (izvornika), ovjerenih Pečatom Općinskog vijeća Općine 

Klinča Sela i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Klinča Sela.  

(2) Pojedini izvornici, zajedno sa tekstom Odluke, će se pohranit na sljedećim adresama:  
-  Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela u Klinča Selima, Karlovačka 28E - dva primjerka,  

-  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke Županije, Pododsjek za 
prostorno uređenje i gradnju Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 - dva primjerka, 

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u Zagrebu, Trg Republike Austrije 20 - jedan 
primjerak, 

-  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke Županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 

72 - jedan primjerak.  
(3) Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Klinča Sela. 

 
 

Klasa: 

Urbroj: 
Klinča Sela, ……………………2015. 

 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Juranko 


