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Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 33. Statuta Općine Klana (»Službene novine 
Općine Klana« broj 30/18, 47/20, 58/21, 74/22 ) Općinsko vijeće Općine Klana, na XI. 
sjednici održanoj 24. studenog 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA KLANA 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblja Klana 
(»Službene novine Općine Klana« broj 08/14; u daljnjem tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, 
razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska 
polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih 
rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 
izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani 
rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu 
plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana. 
 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 3. 
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđena je odredbama članaka 79.,113. i 
200. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) i člankom 160. Prostornog plana uređenja Općine Klana (»Službene novine 
Primorsko-goranske županije« broj 34/07, 09/12, i »Službene novine Općine Klana« broj 
22/16, 38/18-pročišćeni tekst, u daljem tekstu PPUO Klana). 
Izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne 
novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04 i 9/11). 
 

Članak 4. 
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Klana. 
 
RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 5. 
Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana su: 
- potreba za ostvarenjem novih grobnih mjesta na ekonomičan način.   
 
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 6. 
Izmjenama i dopunama Plana obuhvaća se ukupno područje obuhvata Detaljnog plana 
uređenja Groblja Klana.  
 
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 7. 
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Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeće groblje. Groblje raspolaže mrtvačnicom, kapelom 
i 2 kosturnice te površinama za ukop, odnosno postojećim grobnim mjestima. Unutar 
površine groblja uređene su i pješačke površine i nešto zelenila, kao što je rubni drvored 
čempresa, te ogradni zidovi. 
Groblje je pristupačno pješački sa sjeverozapada i sa  sjeveroistoka. 
Na preostalom području unutar obuhvata važećim Planom u sjeveroistočnom dijelu planirane 
su površine za uređenje parkirališta i javnog parka, a u sjeverozapadnom nove površine za 
ukop. 
Planirani sadržaji nisu realizirani, a kao zapreke širenju površina za ukop ocjenjuju se 
strmina na terenu i neriješeni imovinsko-pravni preduvjeti unutar planirane površine. 
Stoga se ekonomičnijim i provedivijim rješenjem ocjenjuje mogućnost širenja površina za 
ukop unutar površine planirane za javni park, za kojim je u ovom obimu upitna potreba s 
obzirom na položaj groblja na samom rubu građevinskog područja. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 8. 
U izradi Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi: 
- uskladiti planirane namjene površina s potrebama i mogućnostima realizacije, 
- reducirati površine namjene javnog parka, 
- planirati površine za ukop u dijelu površine do sada planirane za javni park, 
- uskladiti organizaciju pješačkog i kolnog prometa i internih komunikacija u skladu s 
rješenjem razgraničenjem površina, 
- odrediti uvjete korištenja i gradnje za nova grobna mjesta i hortikulturne površine, 
- planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru na području obuhvata. 
 

Članak 9. 
Izmjenama i dopunama Plana mijenjaju se tekstualni i grafički dio Plana. 
 
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANOVA 
 

Članak 10. 
Izmjene i dopune Plana izrađuju se na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500. 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, koristit će se stručne podloge za izradu projektne 
dokumentacije, izrađena projektna dokumentacija te uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa 
dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim 
propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja 
Izmjena i dopuna Plana. 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 11. 
Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za 
obavljanje poslova prostornog uređenja. 
 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMEJNA I DOPUNA 
PLANA 
 

Članak 12. 
Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, 
zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 
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izradu Izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati 
u izradi Izmjena i dopuna Plana: 
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 
51000 Rijeka, 
- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 
51000 Rijeka, 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 
51000 Rijeka, 
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka, 
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 
zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorello la Guradia 13, 51000 Rijeka, 
- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka, 
- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ 
Vodovod, Rijeka, Dolac 14, 
- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ 
Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14, 
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 
2, 51000 Rijeka, 
 - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb. 
 
PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 
 

Članak 13. 
Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama: 
- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u 
izradi izmjena i dopuna Plana - u trajanju od 30 dana, 
- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva, 
- javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - 15 dana 
- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje 
pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave, 
- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja 
izvješća o javnoj raspravi 
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA 

Članak 14. 
Financiranje izrade UPU-a osigurava se iz proračuna Općine Klana. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 
Klana. 
 
KLASA: 024-01/22-01/49 
URBROJ: 2170-21-1 
Klana, 24. studeni 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA 
Predsjednik 

Dušan Štemberger, v.r. 
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