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Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i
članka 34 Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ 15/09 i „Službeni Glasnik
Općine Klinča Sela“ 2/13), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj 17.
studenoga 2014. donijelo je

ODLUKU
O usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša Općine Klinča Sela
Članak 1.
Temeljem prethodno izdane suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda
Zagreb KLASA: 810-03/13-04/06, URBROJ: 543-21-01-14-6 OD 23. rujna 2014., usvaja se
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča Sela,
izrađena od strane Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR iz Varaždina.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Općine Klinča Sela usvojena na sjednici Općinskog vijeća Općine Klinča Sela 29.
srpnja 2010.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča
Sela“

KLASA:021-05/14-01/07
URBROJ:238/13-01-14-3
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 15/09 i
„Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju
(“Narodne novine” broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 7. sjednici, održanoj
17.11.2014. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREÐENJA OPĆINE KLINČA SELA
Članak 1.
U članku 3. Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klinča
Sela („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/14), u daljnjem tekstu: Odluka, dodaje se
stavak (3):
"(3) Radi proširenja postojećeg proizvodnog pogona od značaja za Općinu Klinča Sela
izvršiti će se analiza mogućnosti proširenja postojećih građevina i izgradnje novih na kčbr. 3/3 i
138/2 k.o. Zdenična koje se dijelom nalaze u koridoru planirane željezničke pruge od značaja za
međunarodni promet M202 Zagreb - Glavni kolodvor – Rijeka, sukladno članku 33. Odredbi za
provođenje Prostornog plana Zagrebačke županije i Pravilnika o općim uvjetima za građenje u
zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)."
Članak 2.
U članku 6., stavak 1., iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10.:
"- analiza mogućnosti izgradnje i određivanje uvjeta za izgradnju na kčbr. 3/3 i 139/3 k.o.
Zdenčina, unutar koridora željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M202
Zagreb – Glavni kolodvor - Rijeka".
Članak 3.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se sukladno članku 87. stavak (5) Zakona o
prostornom uređenju Javnoj ustanovi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike
Austrije 20, 10000 Zagreb.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Klinča Sela“.

KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 238/13-01-14-4
Klinča Sela, 17.11.2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12) te
čl. 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik zagrebačke županije» broj 15/09 i „Službeni Glasnik
Općine Klinča Sela“ 2/13) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj dana
17.11.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O izmjeni Odluke o visini grobne naknade za korisnike groblja koji nemaju prebivalište na
području Općine Klinča Sela
Članak 1.
Članku 2. Dodaje se stavak 3 koji glasi:
Iznimno od stavka 1. ovog članka, a sukladno Odluci načelnika Općine Pisarovina od 15. listopada
2014. obveznici grobne naknade koji imaju prebivalište na području Općine Pisarovina, a obveznici
su plaćanja grobne naknade u Općini Klinča Sela, za istu će od 01. siječnja 2015. plaćati iznos u
visini 70,00 kuna, a razliku od 40 kuna sufinancirati će Općina Pisarovina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Klinča
Sela“.

Klasa:021-05/14-01/07
Urbroj: 238/13-01-14-5
Klinča Sela, 17.11.2014.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12,
80/13, 30/14, 89/14) te članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj
15/09. i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 17.11.2014. godine, donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Članak 1.
Mijenja se članak 3., stavak 2., podstavak 1. koji sada glasi:
1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica,
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, slastičarnice tip III, restoran brze
prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz

skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i klet) u vremenu od 6,00 do 02,00 sata
idući dan

Članak 2.
Članak 4. Odluke briše se i zamjenjuje novim koji glasi:

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. točke 5. ove Odluke, radno vrijeme ugostiteljskih
objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ za vrijeme održavanja manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Klinča Sela, utvrđuje na zahtjev organizatora načelnik Općine
Članak 3.
Članak 5. Odluke mijenja se i sada glasi:
Općinski načelnik općine može, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine
«Restorani» i «Barovi» rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događaja).
Članak 4.
Članak 12. Mijenja se i sad glasi:
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti («Glasnik
Zagrebačke županije» broj 24/07 i 3/10).
Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi:
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Klinča
Sela».

KLASA:021-05/14-01/07
URBROJ:238/13-01-14-6
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Juranko

Na temelju članka 17. i 18. Zakona o veterinarstvu («Narodne novine» broj 82/13 i 148/13) te čl.
34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik zagrebačke županije» broj 15/09 i „Službeni Glasnik
Općine Klinča Sela“ 2/13) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 7. sjednici održanoj dana
17.11.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O izmjeni Odluke o držanju pasa, divljih životinja i zvijeri
Članak 1.
Članak 27., stavak 2. mijenja se i glasi:
Novčanu kaznu iz stavka 1. ovog članka ovlašteni su na licu mjesta naplaćivati veterinarski
inspektor i komunalni redar od osoba koje zateknu u prekršaju.
Dodaje se stavak 3 koji sada glasi:
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja,
odnosno dostave prekršajnog naloga. Ako nakon plaćanja novčane kazne, vlasnik životinja ne postupi u
skladu s odredbama ove Odluke u roku sedam dana, komunalni redar predložit će pokretanje prekršajnog
postupka protiv vlasnika životinja.

Članak 2.
Članak 32 mijenja se i glasi:
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom Glasniku Općine Klinča Sela

Klasa:021-05/14-01/07
Urbroj: 238/13-01-14-7
Klinča Sela, 17.11.2014.godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

