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Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. 

godine, donijelo je 

 

       ODLUKU 

o sufinanciranju nabave loznih cijepova za 2013. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje nabave loznih cijepova te prava i obveze korisnika sufinanciranja. 

 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 5,00 kuna po 

nabavljenom i u proljeće 2013. godine posađenom visokokvalitetnom loznom cijepu 

preporučenih sorata za podregiju Plešivica tj. Okićko vinogorje (Pravilnik o nacionalnoj listi 

priznatihkultivara vinove loze («Narodne novine» broj 159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 

37/06, 76/06, 44/07, 118/07, 86/08, 117/08, 124/08, 148/08, 45/09 i 153/09). 

 

Članak 3. 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 

zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva upisana u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji 

- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Klinča Sela 

- da su u proljeće 2013. godine posadili vinograd na tipičnom vinogradarskom 

položaju, sukladno članku 2. ove Odluke 

- da su posadili 400 i više loznih cijepova 

- da imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela i «Komunalnom 

Klinča Sela»d.o.o. 

 

Članak 4. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u  «Službenom Glasniku Općine Klinča 

Sela». 

 

Klasa: 021-05/12-01/08  

Urbroj: 238/13-01-12-21 

Klinča Sela, 18.12.2012. 

 

         PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica  

 

 

 

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju nabave voćnih sadnica za 2013. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje nabave voćnih sadnica te prava i obveze korisnika sufinanciranja. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 10,00 kuna po 

nabavljenom i u 2013. godini posađenoj visekokvalitetnoj voćnoj sadnici ovih voćnih vrsta : 

jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, oraha, lješnjaka, maline, 

kupine, ribizla, brusnice i borovnice, te 0,30 kuna za sadnicu jagoda. 

 

Članak 3. 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 

zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva upisana u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji 

- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Klinča Sela 

- da imaju poljoprivredne površine 

- da su u 2013. godini posadili voćnjak na tipičnom voćarskom položaju 

- da su posadili najmanje 100 komada visokokvalitetnih voćnih vrsta iz članka 2. 

ove Odluke, odnosno 3.000 visokokvalitetnih sadnica jagoda, najmanje A kvalitete 

i koji imaju riješeno navodnjavanje za posađenu površinu jagoda 

- da imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela i «Komunalnom 

Klinča Sela»d.o.o. 

 

Članak 4. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom Glasniku Općine Klinča Sela» 

 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-22 

Klinča Sela, 18.12.2012. godine. 

 

         PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica  

 

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, 

donijelo je 

 

 

       ODLUKU 

novčanim poticajima za sufinanciranje pčelarstva u 2013. godini  

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih sredstava 

za sufinanciranje pčelarstva te prava i obveze korisnika sufinanciranja, a u cilju razvoja pčelarstva na 

području Općine Klinča Sela. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

 

Članak 3. 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koja 

zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva upisana u Uredu državne uprave u 

Zagrebačkoj županiji 

- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Klinča Sela 

- da imaju 5 ili više pčelinjih zajednica 

- imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela i Komunalnom Klinča Sela 

d.o.o. 

 

Članak 4. 

Visina novčanog poticaja koju korisnici poticaja iz članka 3. ove Odluke ostvaruju iznosi 20,00 kuna 

po košnici godišnje. 

 

 

Članak 5. 

Poticaj se ostvaruje na temelju podnesenog zahtjeva, a uz zahtjev korisnik poticaja mora priložiti: 

- presliku iskaznice OPG-a 

- Potvrdu o broju pčelinjih zajednica 

 

Članak 6. 

Ovu Odluku provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela te Općinski načelnik. 

 

Članak 7. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u  «Službenom Glasniku Općine Klinča Sela» 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-23 

Klinča Sela, 18.12.2012.godine. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KLINČA SELA 

                     Vlado Bistrica  

   

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012.  

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2013. godini 

 

 

Članak 1. 

Općina Klinča Sela će u 2013. godini poljoprivrednicima na svom području sufinancirati 

premiju osiguranja usjeva i nasada od elementarnih šteta – mraz i tuča u iznosu 25% premije 

osiguranja. 

Maksimalni iznos koji se može isplatiti jednom osiguraniku iznosi 10.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Klinča Sela da sa društvima za osiguranje sklopi ugovor za 

2013. godinu. 

Članak 4. 

Sredstva sufinanciranja doznačuju se osiguravajućim društvima iz čl. 3 ove Odluke na temelju 

ispostavljenih faktura te priloženih primjeraka polica osiguranja na kojima je vidljivo istaknut 

ukupan iznos premije osiguranja te udjeli plaćanja Općine Klinča Sela odnosno osiguranika. 

 

Članak 5. 

Pravo na subvenciju imaju ona poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstva, te su podmirila obveze prema Općini Klinča Sela i 

«Komunalnom Klinča Sela» d.o.o. 

 

Članak 6. 

Ovu Odluku provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela. 

 

Članak 7. 

 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom Glasniku Općine Klinča Sela» 

 

Klasa: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-24 

 

Klinča Sela, 18.12.2012. godine 

PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica 

 

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. 

godine, donijelo je 

 

       ODLUKU 

o sufinanciranju proizvodnje cvijeća za tržište za 2013. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje proizvodnje cvijeća za tržište te prava i obveze korisnika 

sufinanciranja. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 5,00 kn/m2 (slovima: pet 

kuna po metru kvadratnom) izgrađenog i zasađenog zaštićenog prostora 

(plastenika/staklenika). 

 

Članak 3. 

Minimalna ukupna površina izgrađenog i zasađenog zaštićenog prostora 

(plastenika/staklenika) mora iznosit 200 m2. 

 

Članak 4. 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 

zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva upisana u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji 

- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Klinča Sela 

- da imaju izgrađen i zasađen zaštićeni prostor (plastenik/staklenik) 

- da su u 2013. godini proizveli cvijeće za tržište u zatvorenom prostoru (stakleniku 

ili plasteniku) minimalne površine 200m2 

- da imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela i «Komunalnom 

Klinča Sela»d.o.o. 

 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom Glasniku Općine Klinča Sela» 

 

KLASA: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-25 

Klinča Sela, 18.12.2012. godina. 

PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica  

 

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. 

godine, donijelo je 

 

        ODLUKU 

o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja 

  

 

        Članak 1. 

Općina Klinča Sela će na svom području sufinancirati umjetno osjemenjivanje krava plotkinja 

na način da odobrava 150,00 kuna (slovima: stopedesetkuna) po jednoj osjemenjenoj kravi 

plotkinji. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se u 

Proračunu Općine Klinča Sela. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna po jednoj 

osjemenjenoj kravi plotkinji. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke se na temelju ispostavljenih faktura i priloženih potvrda o 

izvršenom osjemenjivanju, doznačuju se mjesečno veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj 

stanici, s kojom će Općinski načelnik u ime Općine Klinča Sela sklopiti ugovor. 

 

Članak 4. 

Ovu Odluku provoditi će Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela. 

 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela». 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-26 

Klinča Sela, 18.12.2012. godine. 

 

         PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012.  

godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju uzgoja i držanja junica u 2013. godini 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje junica te prava i obveze korisnika sufinanciranja. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela za 2013. godinu. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: 

tisućukuna) po jednoj junici. 

 

Članak 3. 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva 

koja zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva upisana u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji 

- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Klinča Sela 

- da stoka boravi na području Općine Klinča Sela 

- da je tele žensko, oteljeno od njegove krave, u njegovoj staji, u tipu simentalske ili 

frizijske pasmine, označeno ušnom markicom 

- imaju mogućnost uzgojiti žensko tele u rasplodnu kravu te ju zadržati u staji dok se 

dva puta ne oteli 

- da ne smanjuju stočni fond za vrijeme korištenja subvencije 

- imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela i Komunalnom 

Klinča Sela d.o.o. 

 

Članak 4. 

Subvencije za uzgoj i držanje junica (prvotelki) odobrit će se nakon podnošenja zahtjeva 

Upravnom odjelu uz dokumentaciju: 

- presliku kartona junice 

- potvrdu o markiranju 

- potvrdu o osjemenjivanju 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku kartice računa 

 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Klinča Sela da sa korisnicima subvencija potpiše Ugovor kojim 

će pored prava i obveza definiranih ovom Odlukom, biti definirane i mjere za slučaj 

neispunjavanja obveza korisnika subvencije. 

 

 

 



Članak 6. 

Ovu Odluku provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela te Općinski načelnik. 

 

Članak 7. 

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom Glasniku Općine Klinča Sela» 

 

KLASA: 021-05/12-01/08 

Urbroj: 238/13-01-12-27 

Klinča Sela, 18.12.2012. godine. 

 

         PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

            OPĆINE KLINČA SELA 

           Vlado Bistrica  

 

 

 
 
Klasa: 035-02/12-01/01 
Urbroj: 238/13-03-12-1 
 
Klinča Sela, 20.12.2012. 
 
Temeljem članka 21. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09), članka 5. 
Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca 
akata („Narodne novine“ broj 38/88 i 75/93) te članka 49. Statuta općine Klinča Sela 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09) načelnik općine Klinča Sela donosi 
 
 

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANH OZNAKA 
 STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KLINČA 

SELA I DRUGIH TIJELA TE POJEDINIH PRIMALACA I STVARALACA AKATA OPĆINE KLINČA SELA 
 
 

Članak 1. 
Ovim planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (u daljnjem 
tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake za akte koji se pojavljuju u radu Jedinstvenog 
upravnog odjela i službe Općine Klinča Sela. 
 

Članak 2. 
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada 
tijela iz članka 1. Ovog Plana, a koristiti će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao 
brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u skladu s Pravilnikom 
o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata.  
 

Članak 3. 
Ovim Planom određuju se brojčane oznake Jedinstvenog upravnog odjela  i službi Općine 
Klinča Sela i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata na slijedeći način: 



 

Red. 
br. 

Naziv službe, pododjela, čelnika ustroj, jedinice, 
radnog mjesta 

Br. oznaka  
službe/ upr. 
Odjela 

Br. oznaka 
ustroj. Jed. i 
referenta 

1. Općinsko vijeće 01  

2. Jedinstveni upravni odjel 02  

 Pročelnik 02 02/1 

 Viši stručni suradnik za pravna pitanja 02 02/2 

 Komunalni redar 02 02/3 

 Administrativni tajnik 02 02/4 

3. Općinski načelnik 03  

  
 

Članak 4. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Klinča 
Sela“. 
 
 
 
   

         OPĆINA KLINČA SELA 
         Načelnik 

         Miljenko Vučković, dipl.ing. 
 
 

 


