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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 
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ODLUKU 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI  

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 

I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  

DIJELA NASELJA KLINČA SELA 1 
 

http://www.klinca-sela.hr/


 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča Sela 1 (u daljnjem tekstu: Odluka), 

u skladu s mišljenjem Odsjeka za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša Zagrebačke županije, KLASA: 351-03/22-03/31, URBROJ: 238-18-02/2-22-2 od 22. rujna 2022. 

godine, započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu Ocjena) 

za I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča Sela 1 (u daljnjem tekstu I. ID 

UPU Klinča Sela 1). 

 

Članak 2. 

Nositelj izrade I. ID UPU Klinča Sela 1 je Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela (u daljnjem 

tekstu: Upravni odjel). 

Postupak Ocjene provodi Upravni odjel u suradnji s Odsjekom za zaštitu okoliša Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Odsjek za zaštitu 

okoliša).  

Stručni izrađivač I. ID UPU Klinča Sela 1 biti će odabran nakon donošenja Odluke o izradi I. ID 

UPU Klinča Sela 1. 

 

Članak 3. 

 Razlozi za izradu i donošenje I. ID UPU Klinča Sela 1 su: 

- potreba praćenja i ocjenjivanju stanja u prostoru, te reagiranje na prostorne pojave i procese, 

kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u postupku provedbe Plana ili nisu u skladu s 

prostornim planovima šireg područja ili propisima; 

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Klinča Sela 1 donesen je još 2011. godine i kako je 

od donošenja proteklo čak 11 godina, na temelju zaprimljenih inicijativa investitora načelnik  

Općine  Klinča  Sela  je  temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju izvršio analizu 

zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu I. 

izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Klinča Sela 1. 

 

Članak 4. 

 Obuhvat I. ID UPU Klinča Sela 1 je čitavo područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela 

naselja Klinča Sela 1.  

 

Članak 5. 

U sklopu izrade I. ID UPU Klinča Sela 1 potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska 

polazišta: 
- izmijeniti planska rješenja koji se odnose na namjenu površina - (proširenje površina mješovite 

– pretežito stambene namjene (M1); 
- preispitivanje  planiranih  trasa  prometne  i  druge  infrastrukture  radi  jednostavnije  i  lakše 

realizacije Plana; 
- preispitivanje odredbi za provedbu koje se odnose na uvjete izgradnje stambeno-poslovnih 

građevina (a što će biti i predmet X. izmjenama i dopunama PPUO Klinča Sela); 
- izmjene Plana po drugim zaprimljenim inicijativama i prijedlozima pravnih i fizičkih osoba, 

kao i  po prijedlozima, podacima, planskim smjernicama, propisanim dokumentima i drugim 
aktima s kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju u izradi Plana ili koji 
se prema posebnom propisu koriste u postupku izrade Plana; 

- ispravak uočenih tehničkih pogrešaka i/ili planskih postavki u tekstualnom i grafičkom dijelu 
Plana za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi Plana, a sukladno zahtjevima 
Nositelja izrade i Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke 
županije, Pododsjek za prostorno uređenje i gradnju u Jastrebarskom. 



Osim ciljeva izrade i donošenja I. ID UPU Klinča Sela 1 iz stavka 1. ovog članka, potrebno je sva 

prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim zahtjevima, mišljenjima i primjedbama tijela državne 

uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnopravnih tijela, te ostalih sudionika 

u postupku izrade I. ID UPU Klinča Sela 1. 

 

Članak 6. 

 U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provest će se radnje sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 

127/19) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 

3/17 - u daljnjem tekstu: Uredba). 

 Sukladno Uredbi, ocjena o prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi se u istom postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja I. ID UPU Klinča Sela 1 na okoliš. 

 

Članak 7. 

 Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku Ocjene je sljedeći: 

-   Na početku postupka Ocjene, nakon donošenja ove Odluke, Upravni odjel dužan je, sukladno 

članku 29., stavku 6. Uredbe, pribaviti mišljenja o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na 

okoliš I. ID UPU Klinča Sela 1od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. U svrhu 

pribavljanja mišljenja, Upravni odjel dostavlja zahtjev za davanje mišljenja javnopravnim 

tijelima navedenim u članku 8. ove Odluke, u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. 

-   Upravni odjel će istovremeno na temelju članaka 46. i 48. Zakona o zaštiti prirode i sukladno 

člancima 29. - 33. Uredbe, Odsjeku za zaštitu okoliša dostaviti zahtjev za prethodnu ocjenu 

provedbe postupka ocjene prihvatljivosti I. ID UPU Klinča Sela 1 za ekološku mrežu. 

-   Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja I. ID UPU Klinča Sela 1 na 

okoliš, iz Priloga III. Uredbe, tijela i/ili osobe navedene u članku 8. ove Odluke daju mišljenje 

o potrebi strateške procjene, a Odsjek za zaštitu okoliša daje i mišljenje o prihvatljivosti za 

ekološku mrežu te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Klinča 

Sela. 

 Ukoliko Općina Klinča Sela ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i/ili 

osobama koji su dostavili mišljenje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka. 

-   Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina Klinča 

Sela potvrđuje da za I. ID UPU Klinča Sela 1 “jest potrebno” ili “nije potrebno” provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, Općina Klinča Sela je dužna o provedenom 

postupku Ocjene pribaviti mišljenje Odsjeka za zaštitu okoliša, pri čemu je dužan dostaviti 

Prijedlog odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i cjelovitu dokumentaciju o 

provedenom postupku Ocjene. 

-   Odluka kojom se utvrđuje o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš sadrži 

osobito razloge sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe zbog kojih je utvrđena potreba ili 

nepotrebnost provedbe postupka strateške procjene. 

-   O odluci iz prethodnog podstavka Općina Klinča Sela informira javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08). 

 

Članak 8. 

 U postupku Ocjene prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i/ili osobe: 

1. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Zagreb,  Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb 

3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za 

zaštitu okoliša, Ulica Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 



4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ivana Lučića 2a, 

10000 Zagreb 

5. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10000 Zagreb 

6. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Vončinina 3, 10000 

Zagreb. 

7. Komunalno Klinča Sela d.o.o., Matije Gupca 1 10452 Klinča Sela. 

 Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. ID UPU Klinča 

Sela 1 na okoliš, na zahtjev Općine Klinča Sela mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 

strateške procjene utjecaja I. ID UPU Klinča Sela 1 na okoliš, daje Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog 

odjela za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. 

 Mišljenje da je za izradu I. ID UPU Klinča Sela 1 potrebno provesti postupak glavne ocjene, prema 

Zakonu o zaštiti okoliša, sastavni je dio ove Odluke i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine 

Klinča Sela. 

 

Članak 9. 

 Općina Klinča Sela će o donošenju ove Odluke informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku" 

Općine Klinča Sela i na službenoj internet-stranici Općine Klinča Sela. 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/22-01/05 

URBROJ: 238-13-02/4-22-3 

 

 

 

NAČELNIK 

         OPĆINE KLINČA SELA  

Miljenko Vučković, dipl.ing. 

 

 

 

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 

118/18), članka 29., stavaka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (Narodne novine broj 3/17) i članka  49. Statuta Općine Klinča Sela ("Službeni glasnik" Općine 

Klinča Sela broj 4/18., 2/20., 3/21. i 7/21.), načelnik Općine Klinča Sela 3. listopada 2022. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI  

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 

X. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  

OPĆINE KLINČA SELA 



 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

X. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela (u daljnjem tekstu: Odluka), u skladu s 

mišljenjem Odsjeka za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Zagrebačke županije, KLASA: 351-03/22-03/32, URBROJ: 238-18-02/3-22-2 od 22. rujna 2022. godine, 

započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu Ocjena) za X. 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela (u daljnjem tekstu X. ID PPUO Klinča 

Sela). 

 

Članak 2. 

Nositelj izrade X. ID PPUO Klinča Sela je Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela (u daljnjem 

tekstu: Upravni odjel). 

Postupak Ocjene provodi Upravni odjel u suradnji s Odsjekom za zaštitu okoliša Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Odsjek za zaštitu 

okoliša).  

Stručni izrađivač X. ID PPUO Klinča Sela biti će odabran nakon donošenja Odluke o izradi X. ID 

PPUO Klinča Sela. 

 

Članak 3. 

 Razlozi za izradu i donošenje X. ID PPUO Klinča Sela su: 

- potreba praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru, te reagiranje na prostorne pojave i procese 

koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima Općine Klinča Sela, kao i na planska rješenja koja se 

ne potvrđuju u postupku provedbe Plana ili nisu u skladu s prostornim planovima šireg 

područja ili propisima; 

- s obzirom da je Prostorni plan uređenja Općine Klinča Sela donesen je još 2000. godine, a od 

tada je doneseno je još devet izmjena i dopuna,  koje su se uglavnom odnosile na proširenje i 

formiranje poslovnih zona, dok se površine građevinskih područja nisu bitnije mijenjala zbog 

ograničenja definiranih odredbama Prostornog plana Zagrebačke županije (zadnje izmjene su 

bile u VII. izmjenama i dopunama iz 2015. godine). 

- kako je od zadnjih izmjena i dopuna PPUO Klinča Sela u kojem su se bitno mijenjala 

građevinska područja naselja proteklo već devet godina (VI. izmjene i dopune PPUO Klinča 

Sela iz 2013. godine), a zaprimljeno je više od 70 inicijativa građana za izmjenu Plana 

(proširenje građevinskih područja naselja i zona poslovne namjene, korekcija trasa planiranih 

prometnica, utvrđivanje točnih trasa elektroenergetskih koridora i drugo), izvršena je analiza 

zaprimljenih inicijativa i potvrđena osnovanost pokretanja postupka za izradu izmjena i 

dopuna PPUO Klinča Sela. 

 

Članak 4. 

 Obuhvat X. izmjena i dopuna PPUO Klinča Sela je administrativno područje Općine Klinča Sela. 

 

Članak 5. 

U sklopu izrade X. ID PPUO Klinča Sela potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska 

polazišta: 
- izmjena i dopuna planskih rješenja koja su se u dosadašnjoj provedbi pokazala nedovoljno 

učinkovita te ih je radi jednoznačnog tumačenja i jednostavnijeg i lakšeg provođenja potrebno 
izmijeniti i dopuniti; 

- izmjena i dopuna Plana po zaprimljenim inicijativama i prijedlozima pravnih i fizičkih 
osoba pristiglih od posljednje izmjene Plana a za koje se analizom ustanovi opravdanost: 



- proširenje građevinskih područja naselja ili njihovih 
dijelova, 

-  proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja i područja ostalih namjena 
izvan građevinskih područja, 

- proširenje groblja u naselju Klinča Sela; 
- preispitivanje ostalih namjena izvan građevinskog područja, 
- provjera infrastrukturnih sustava te zona zaštite i drugih ograničenja, 
- izmjena i dopuna Plana po prijedlozima, podacima, planskim smjernicama, propisanim 

dokumentima i drugim aktima s kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju 
u izradi Plana ili koji se prema posebnom propisu koriste u postupku izrade Plana; 

- usklađenje Plana sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima; 
- usklađenje Plana sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije; 
- usklađenje Plana sa stvarnim i izvedenim stanjem na terenu (analiziranje i lociranje 

ozakonjenih zgrada te  uočavanje tendencija građenja u obuhvatu Plana, kako bi se definirali 
uvjeti za rekonstrukciju istih); 

- usklađenje Plana sa razvojnim ciljevima Općine Klinča Sela; 
- ispravci uočenih tehničkih pogrešaka i/ili planskih postavki u tekstualnom i grafičkom dijelu 

Plana za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi Plana, a sukladno zahtjevima 
Nositelja izrade. 

 

Osim ciljeva izrade i donošenja X. ID PPUO Klinča Sela iz stavka 1. ovog članka, potrebno je sva 

prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim zahtjevima, mišljenjima i primjedbama tijela državne 

uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnopravnih tijela, te ostalih sudionika 

u postupku izrade X. ID PPUO Klinča Sela. 

 

Članak 6. 

 U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provest će se radnje sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 

127/19) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 

3/17 - u daljnjem tekstu: Uredba). 

 Sukladno Uredbi, ocjena o prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi se u istom postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja X. ID PPUO Klinča Sela na okoliš. 

 

Članak 7. 

 Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku Ocjene je sljedeći: 

-   Na početku postupka Ocjene, nakon donošenja ove Odluke, Upravni odjel dužan je, sukladno 

članku 29., stavku 6. Uredbe, pribaviti mišljenja o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na 

okoliš X. ID PPUO Klinča Sela od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. U svrhu 

pribavljanja mišljenja, Upravni odjel dostavlja zahtjev za davanje mišljenja javnopravnim 

tijelima navedenim u članku 8. ove Odluke, u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. 

-   Upravni odjel će istovremeno na temelju članaka 46. i 48. Zakona o zaštiti prirode i sukladno 

člancima 29. - 33. Uredbe, Odsjeku za zaštitu okoliša dostaviti zahtjev za prethodnu ocjenu 

provedbe postupka ocjene prihvatljivosti X. ID PPUO Klinča Sela za ekološku mrežu. 

-   Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja X. ID PPUO Klinča Sela na 

okoliš, iz Priloga III. Uredbe, tijela i/ili osobe navedene u članku 8. ove Odluke daju mišljenje 

o potrebi strateške procjene, a Odsjek za zaštitu okoliša daje i mišljenje o prihvatljivosti za 

ekološku mrežu te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Klinča 

Sela. 

 Ukoliko Općina Klinča Sela ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i/ili 

osobama koji su dostavili mišljenje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka. 

-   Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina Klinča 

Sela potvrđuje da za X. ID PPUO Klinča Sela “jest potrebno” ili “nije potrebno” provesti 



postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, Općina Klinča Sela je dužna o provedenom 

postupku Ocjene pribaviti mišljenje Odsjeka za zaštitu okoliša, pri čemu je dužan dostaviti 

Prijedlog odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i cjelovitu dokumentaciju o 

provedenom postupku Ocjene. 

-   Odluka kojom se utvrđuje o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš sadrži 

osobito razloge sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe zbog kojih je utvrđena potreba ili 

nepotrebnost provedbe postupka strateške procjene. 

-   O odluci iz prethodnog podstavka Općina Klinča Sela informira javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08). 

 

Članak 8. 

 U postupku Ocjene prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i/ili osobe: 

1. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb 

2. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb 

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Zagreb,  Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb 

 

 

4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za 

zaštitu okoliša, Ulica Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica Grada 

Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

6. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ivana Lučića 2a, 

10000 Zagreb 

7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, Ulica 151. Samoborske 

brigade HV 1, 10430 Samobor 

8. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10000 Zagreb 

9. Hrvatske šume d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, 10000 Zagreb 

10. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Vončinina 3, 10000 

Zagreb. 

11. Komunalno Klinča Sela d.o.o., Matije Gupca 1 10452 Klinča Sela. 

 Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja X. ID PPUO Klinča 

Sela na okoliš, na zahtjev Općine Klinča Sela mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 

strateške procjene utjecaja X. ID PPUO Klinča Sela na okoliš, daje Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog 

odjela za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. 

 Mišljenje da je za izradu X. ID PPUO Klinča Sela potrebno provesti postupak glavne ocjene, prema 

Zakonu o zaštiti okoliša, sastavni je dio ove Odluke i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine 

Klinča Sela. 

 

Članak 9. 

 Općina Klinča Sela će o donošenju ove Odluke informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku" 

Općine Klinča Sela i na službenoj internet-stranici Općine Klinča Sela. 
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