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Temeljem odredbe članka 9.
Zakona
o
zaštiti
i
spašavanju
(«Narodne novine» broj 104/04, 79/07 i
38/09) i članka 4. i 6. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne
novine» broj 40/08 i 44/08) Općinsko
vijeće Općine Klinča Sela, na svojoj 2.
sjednici održanoj dana 17. ožujka
2010. godine donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Članak 1.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine
Klinča Sela imenuju se:
1. Milan
Smetko,
zamjenik
Općinskog
načelnika
Općine
Klinča
Sela
načelnik Stožera
2. Jelena Musić, predstavnica
Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje - član
3.
Josip Jambor, pomoćnik
načelnika
Policijske
postaje
Jastrebarsko - član
4. Velimir Budinšćak, mr. sc.,
Dom zdravlja Zagrebačke
županije- član
5. Dragutin Štetner, dr. vet.
med., direktor Veterinarske
stanice Jastrebarsko d.o.o. –
član
6. Marko Bilobrk, mg. ing.
aedif., direktor Komunalno
Klinča Sela d.o.o. - član
7. Vinko Pučar, zapovjednik
Vatrogasne
zajednice
Općine Klinča Sela – član

Članak 2.
Milan Smetko, zamjenik Općinskog
načelnika Općine Klinča Sela, po
dužnosti je načelnik Stožera zaštite i
spašavanja Općine Klinča Sela.

Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Klinča Sela je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi Općinski
načelnik.
Članak 4.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Klinča Sela osniva se za područje
Općine Klinča Sela, aktivira se nakon
proglašenja
neposredne
prijetnje,
katastrofe ili velike nesereće s ciljem
spriječavanja,
ublažavanja
ili
otklanjanja posljedica katastrofe i
veće nesreće.
Članak 5.
Ova Odluka donosi se na prijedlog
Općinskog načelnika, a po prethodno
pribavljenom prijedlogu službi koje se
zaštitom i spašavanjem bave kao
redovitom
djelatnošću,
Uprave,
Ministarstva unutarnjih poslova te
zdravstvenih ustanova.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se izvan snage Odluka o
imenovanju
Stožera
zaštite
i
spašavanja od dana 16. lipnja 2008.
godine.
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Članak 7.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku Općine
Klinča Sela.

PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA

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.

OPĆINE KLINČA SELA

Članak 4.

Vlado Bitrica

Ovu Odluku provoditi će Jedinstveni
upravni odjel Općine Klinča Sela.

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 15/09) Općinsko vijeće
Općine Klinča Sela na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka 2010.
godine, donijelo je

Članak 5.

KLASA: 022-05/10-01/02
Ur.broj: 238/13-01-10-3

ODLUKU
o sufinanciranju umjetnog
osjemenjivanja krava plotkinja
u 2010. godini
Članak 1.
Općina Klinča Sela će na svom
području u 2010. godini sufinancirati
umjetno osjemenjivanje krava plotkinja
na način da odobrava 100,00 kn
(slovima:
stokuna)
po
jednoj
osjemenjenoj kravi plotkinji.

Odluka stupa na snagu danom objave
u «Službenom glasniku Općine Klinča
Sela».

KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-9
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 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka
2010.
godine, donijelo je

Članak 2.
Sredstva za sufinanciranje umjetnog
osjemenjivanja
krava
plotkinja
osiguravaju se u Proračunu Općine
Klinča Sela za 2010. godinu. Iznos
bespovratnog
novčanog
sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od
100,00 kuna (slovima: stokuna) po
jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji.

ODLUKU
o sufinanciranju proizvodnje cvijeća za
tržište za 2010. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti,
postupak i kriteriji dodjele bespovratnih
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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
2010. godinu.
Iznos
bespovratnog
novčanog
sufinanciranja utvrđuje se u visini od
5,00 kn/m² (slovima: petkuna po metru
kvadratnom) izgrađenog i zasađenog
zaštićenog
prostora
(plastenika/staklenika).
Članak 3.
Minimalna
ukupna
površina
izgrađenog i zasađenog zaštićenog
prostora (plastenika/staklenika) mora
iznositi 200 m².
Članak 4.
Pravo na bespovratno sufinanciranje
imaju
obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva
koja
zadovoljavaju
slijedeće uvjete:
-

-

-

-

-

upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstvava
u
Uredu
državne uprave u Zagrebačkoj
županiji
imaju
prebivalište
odnosno
sjedište na području Općine
Klinča Sela
imaju
izgrađen
i zasađen
zaštićeni prostor (plastenik ili
staklenik)
u 2010. godini proizveli su
cvijeće za tržište u zatvorenom
prostoru (stakleniku ili plasteniku)
minimalne površine 200 m²;
imaju podmirene financijske
obveze prema Općini Klinča
Sela i «Komunalnom Klinča Sela»
d.o.o..

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku Općine
Klinča Sela».
KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-10
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 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka
2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju nabave voćnih
sadnica za 2010. 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
2010. godinu.
Iznos
bespovratnog
novčanog
sufinanciranja utvrđuje se u visini od
10,00 kuna (slovima: desetkuna) po
nabavljenoj i u 2010. godini posađenoj
visokokvalitetnoj voćnoj sadnici ovih
voćnih vrsta: jabuke, kruške, breskve,
nektarine, marelice, šljive, trešnje,
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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:
-

-

-

-

-

upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstvava
u
Uredu
državne uprave u Zagrebačkoj
županiji
imaju
prebivalište
odnosno
sjedište na području Općine
Klinča Sela
imaju poljoprivredne površine
u 2010. godini posadili su
voćnjak na tipičnom voćarskom
položaju;
posadili
su
najmanje
100
komada
visokokvalitetnih
voćnih vrsta iz članka 2. ove
Odluke
odnosno
5.000
visokokvalitetnih
sadnica
jagoda, najmanje A kvalitete i
koje ima riješeno navodnjavanje
za posađenu površinu jagoda.
imaju podmirene financijske
obveze prema Općini Klinča
Sela i «Komunalnom Klinča Sela»
d.o.o..
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku Općine
Klinča Sela».
KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ:238/13-01-10-8

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 15/09) Općinsko vijeće
Općine Klinča Sela na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka
2010.
godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju nabave loznih
cijepova za 2010. 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.
Sredstava za sufinanciranje osiguravaju
se u Proračunu Općine Klinča Sela za
2010. godinu.
Iznos
bespovratnog
novčanog
sufinanciranja utvrđuje se u visini od
5,00 kuna po nabavljenom i u proljeće
2010.
godine
posađenom
visokokvalitetnom
loznom
cijepu
preporučenih sorata za podregiju
Plešivica tj. Okićko vinogorje te 7,00
kuna za sortu portugizac crni ( Pravilnik
o nacionalnoj listi priznatih kultivara
vinove loze; «Narodne novine» broj
159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06,
76/06, 44/07, 118/07, 133/07, 86/08,
117/08, 124/08, 148/08, 45/09 i 153/09).

PREDSJEDNIK

Članak 3.

OPĆINSKOG VIJEĆA

Pravo na bespovratno sufinanciranje
imaju
obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva
koja
zadovoljavaju
slijedeće uvjete :

OPĆINE KLINČA SELA
Vlado Bistrica
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upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstvava
u
Uredu
državne uprave u Zagrebačkoj
županiji
imaju
prebivalište
odnosno
sjedište na području Općine
Klinča Sela
u proljeće 2010. godine posadili
su
vinograd
na
tipičnom
vinogradarskom
položaju,
sukladno članku 2. stavku 2. ove
Odluke
posadili su
400 i više loznih
cijepova
imaju podmirene financijske
obveze prema Općini Klinča
Sela i «Komunalnom Klinča Sela»
d.o.o.

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
2010. godinu.
Iznos
bespovratnog
novčanog
sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od
1.000,00 kuna (slovima: tisućukuna) po
jednoj junici.

Članak 4.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku Općine
Klinča Sela».

Pravo na bespovratno sufinanciranje
imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava koja zadovoljavaju
slijedeće uvjete:

KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-6

-

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 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka 2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju uzgoja i držanja junica
u 2010. godini

-

-

-

-

da
su
upisani
u
Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
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 je
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.
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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.

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 15/09) Općinsko vijeće
Općine Klinča Sela na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka
2010.
godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju premije osiguranja
usjeva i nasada u 2010. godini

Članak 5.

Članak 1.

Ovlašćuje se načelnik Općine Klinča
Sela da sa korisnicima subvencije
potpiše Ugovor kojim će pored prava i
obveza definiranih ovom Odlukom, biti
definirane
i
mjere
za
slučaj
neispunjavanja
obveza
korisnika
subvencije.

Općina Klinča Sela će u 2010. godini
poljoprivrednicima na svom području
sufinancirati premiju osiguranja usjeva i
nasada od elementarnih šteta – mraz i
tuča u iznosu 25% premije osiguranja.

Članak 6.
Ovu Odluku provoditi će Jedinstveni
upravni odjel Općine Klinča Sela te
Općinski načelnik.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom objave
u «Službenom glasniku Općine Klinča
Sela».
KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-7
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLINČA SELA
Vlado Bistrica

Maksimalni iznos koji se može isplatiti
jednom osiguraniku iznosi 10.000,00
kuna.
Članak 2.
Sredstava za sufinanciranje osiguravaju
se u u Proračunu Općine Klinča Sela za
2010. godinu.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Klinča
Sela da sa društvom za osiguranje
CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Trg
Bana Jelačića 13 sklopi ugovor za
2010. godinu.
Članak 4.
Sredstva sufinanciranja doznačuju se
osiguravajućem društvu iz članka 3.
ove Odluke na temelju ispostavljenih
faktura te priloženih primjeraka polica
osiguranja na kojima je vidljivo istaknut
ukupan iznos premije osiguranja te
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udjeli plaćanja Općine Klinča Sela
odnosno osiguranika.
Članak 5.
Pravo na subvenciju imaju ona
poljoprivredna gospodarstva koja su
upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava te su podmirila obveze
prema
Općini
Klinča
Sela
i
«KOMUNALNOM KLINČA SELA d.o.o.».
Članak 6.
Ovu Odluku provoditi će Jedinstveni
upravni odjel Općine Klinča Sela.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku Općine
Klinča Sela».
KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-11
PREDSJEDNIK

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se:
iznos naknade za dodjelu
grobnih mjesta na korištenje
- iznos rezervacije grobnih
mjesta
- utvrđivanje obveze plaćanja
naknade
za
dodjelu
grobnog mjesta na korištenje
- mjesna groblja na koja se
odnosi ova Odluka
- prebivalište korisnika grobnih
mjesta na koje se odnosi ova
Odluka
-

II. IZNOS NAKNADE
Članak 2.
Iznos naknade za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje određuje se u
jedinstvenom iznosu i to:

OPĆINSKOG VIJEĆA

-

OPĆINE KLINČA SELA

-

800,00 kn za jedno grobno
mjesto
1.600,00 kn za dva grobna
mjesta

Vlado Bistrica

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 15/09) i čl. 13. Odluke o
grobljima («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 3/09) Općinsko vijeće
Općine Klinča Sela na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 17. ožujka 2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za dodjelu grobnih
mjesta na korištenje

Iznimno, Općinski načelnik ili Općinsko
vijeće
mogu,
u
pojedinačnim
slučajevima, utvrditi i odobriti drugačiji
iznos naknade od one određene
stavkom 1. ovog članka, za dodjelu
grobnog
mjesta
na
korištenje,
uzimajući u obzir posebne okolnosti
korisnika grobnog mjesta.
Ključni kriterij prilikom određivanja
drugačijeg iznosa naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje ja
socijalni status korisnika grobnog
mjesta.
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Prilikom dodjele grobnog mjesta na
korištenje
postoji
mogućnost
dodjeljivanja grobnog mjesta sa već
izgrađenim
armirano-betonskim
okvirom
uz
plaćanje
dodatne
naknade,
sukladno
cijeniku
Komunalnog Klinča Sela d.o.o..
Izrada armirano-betonskog okvira u
isključivoj je nadležnosti Komunalnog
Klinča Sela d.o.o.
III. UTVRĐIVANJE
OBVEZE
PLAĆANJA NAKNADE ZA
DODJELU GROBNOG MJESTA
NA KORIŠTENJE
Članak 3.
Postupak dodjeljivanja grobnog mjesta
na korištenje pokreće se zahtjevom
korisnika koji se podnosi Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Klinča Sela.
Jedinstveni upravni odjel Općine
Klinča Sela dodjeljuje grobno mjesto
na korištenje na neodređeno vrijeme i
o tome donosi rješenje.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka
zainteresirana osoba može izjaviti žalbu
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
Općine Klinča Sela.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta
na korištenje plaća se u jednokratnom
iznosu i to prilikom dodjele grobnog
mjesta na korištenje.
Naknada iz članka 2. stavka 1. ove
Odluke prihod je proračuna Općine
Klinča Sela.
Naknada iz članka 2. stavka 3. ove
Odluke uplaćuje se izravno na žiro
račun trgovačkog društva Komunalno
Klinča Sela d.o.o.

IV. MJESNA GROBLJA
Članak 4.
Ova odluka primjenjuje se na dodjele
grobnih mjesta na korištenje na
mjesnim grobljima u Klinča Selima,
Novom Selu Okićkom i Kupincu.
V. PREBIVALIŠTE KORISNIKA
Članak 5.
Ova Odluka primjenjuje se na sve
korisnike grobnih mjesta na mjesnim
grobljima iz čl. 4. ove Odluke koji imaju
prebivalište na području Općine Klinča
Sela te imaju u vlasništvu obiteljsku
kuću ili stan na području Općine Klinča
Sela.
Ova Odluka također se primjenjuje na
korisnike grobnih mjesta na grobljima iz
članka 4. ove Odluke, a koji imaju
prebivalište na području naselja
Pavučnjak, Petkov breg i Bratina te
imaju u vlasništvu kuću ili stan na
području tih naselja.
Rezervacija
grobnih
mjesta
na
grobljima iz članka 4. ove Odluke
moguća je za korisnike iz stavka 1. i 2.
ovog članka, uz uvjet da se može
rezervirati maksimalno dva grobna
mjesta, uz poštivanje redoslijeda
ukopa.
Cijena rezervacije iznosi:
2.500,00 kn za jedno grobno
mjesto
5.000,00 kn za dva grobna
mjesta
Rezervirati se može jedino grobno
mjesto, odnosno dva grobna mjesta,
sa već izrađenim armirano-betonskim
okvirom od strane Komunalnog Klinča
Sela d.o.o., uz plaćanje dodatne
-
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naknade za isti, sukladno cijeniku
Komunalnog Klinča Sela d.o.o.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se izvan snage Odluka o visini
naknade za usluge na grobljima i za
prodaju grobnih mjesta od 9. ožujka
1999. godine i Odluka o cijenama
grobnih mjesta i usluga na groblju
Kupinec od 8. studenog 2002. godine.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Klinča Sela».
Klasa:021-05/10-01/02
Urbroj: 238/13-01-10-4
U Klinča Selima, 17. ožujka 2010.
godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vlado Bistrica
Na temelju članka 30. stavka 5.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» broj 36/95., 109/95.
– Uredba, 21/96. – Uredba, 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.,
- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. –
Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.) i
članka 34. Statuta Općine Klinča Sela
(«Glasnik Zagrebačke županije» broj
15/09.) Općinsko vijeće Općine Klinča
Sela na svojoj 2. sjednici održanoj
dana 17. 3. 2010. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009.
GODINI

I.

OPSKRBA PITKOM
OSTVARENO

VODOM

a) Izgradnja vodovoda Okić
U tijeku 2008. godne izvedeni su radovi
na I. fazi gradnje vodovoda Okić i
izvedeni su slijedeći radovi: Izgradnja
vodospreme Gonjeva Gornja 40 m3 i
Gonjeva 200 m3 te cjevovod od
izvorišta Gonjeva Gornja do Tržića i od
Gonjeve do Repišća u dužini od 12.500
metara (dio cjevovoda nije dovršen).
U 2009. godini planira se dovršetak
gore navedenog cjevovoda
PLANIRANO : 620.000,00

KN

OSTVARENO: 518.364,10

KN

b) Izgradnja vodovoda Gornja
Zdenčina – Vodovod Gornja
Zdenčina bio je predviđen u
planu za 2008. godinu, međutim
zbog
obaveza
našeg
Komunalnog poduzeća nije
došlo do realizacije i isti
prenosimo u 2009. godinu sa
planiranim sredstvima u iznosu
od
Planirani:
1.420.000,00
kuna
Ostvareno: 1.207.782,56
kuna
c) Za
nastavak
izgradnje
vodovoda Okić – II. faza planira
se
izrada
projekata
za
cjevovode Repišće-Goli Vrh i
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Tržić
-Donja
Zdenčina
i
ishođenje građevinske dozvole:
PLANIRANO: 190.000,00
kuna
OSTVARENO: 149.720,00 Kuna
d) Vodovod Kupinec – kredit za
cijevi
Planirano
Ostvareno

70.000,00
62.366,22

kuna
kuna

______________________________________
UKUPNO:
Planirano:
Ostvareno:

II.

Ukupno vodoopskrba:
vodovod Gornja Zdenčina
Planirano
Ostvareno

1.420.000,00
1.207.782,56

kuna
kuna

dovršetak vodovoda iz 2008. godine (I.
faza)
Planirano
Ostvareno

620.000,00
518.364,10

kuna
kuna

projekti i komunalni doprinos
Planirano
Ostvareno

190.000,00
149.720,00

kuna
kuna

vodovod Kupinec – kredit za cijevi
Planirano
Ostvareno

70.000,00
62.366,22

kuna
kuna

2.300.000,00
1.938.232,88

kuna.
kuna

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE
MREŽE

Planirano je dovršenje kanalizacije u
Donjoj Zdenčini i u Odvojku V. Nazora
u Klinča Selima.

U Proračunu je planirano 153.000,00
kuna.

Sredstva se osiguravaju na način: iz
Općinskih prihoda
Planirano

153.000,00

kuna

Ostvareno

152.832,16

kuna

______________________________________

______________________________________
III.

UKUPNO:
Planirano

2.300.000,00

kuna

Ostvareno

1.938.232,88

kuna

Način financiranja: Općinski Proračun
Planirano
1.990.000,00
kuna,
Ostvareno
1.628.232,88
kuna

Planirano
Ostvareno

Zagrebačka županija
310.000,00
kuna,
310.000,00
kuna

IZGRADNJA CESTA

Od planiranih prometnica koje smo
trebali urediti u 2008. godini ostati će
za asfaltiranje slijedeće ulice u 2009.
godini:
Ulica Okićko naselje, Antuna Gustava
Matoša i Mihanovićeva (naselje Klinča
Sela) sa troškom od
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Planirano
Ostvareno

930.000,00
929.036,45

Pored
navedenog
asfaltirati neke od
ulica po naseljima:
-

kuna.
kuna

planiramo
i
novoizgrađenih

Koludri 200 metara – naselje
Beter,
Gupčevi odvojci 300 metara –
naselje Klinča Sela,
Naselje Tržić – asfaltiranje 200
metara,
Cesta u Golom Vrhu (do Varge)
– cca 60 metara,
Matulinov odvojak u Klinča
Selima – cca 100 metara,
put u Donjoj Purgariji – cca 100
metara,
ulica Petra Svačića (naselje
Donja Zdenčina – centar)

Planirano
Ostvareno

844.840,85
813.471,15

kuna.
kuna

Planirano
Ostvareno

V.

-

VI.

-

-

Nogostupi

- Izrada projekta na nogostupu u
Kupincu i Golom Vrhu 22.000,00 kuna.
Sveukupno ceste i nogostup iznose
Planirano
1.796.840,85
kuna.
Ostvareno 1.742.507,60
kuna
Način financiranja: Proračun Općine
Klinča Sela.

55.000,00
54.860,96

kuna.
kuna

UREĐENJE
MRTVAČNICE

GROBLJA,

U Klinča Selima izvršiti bojanje
zidova odarnice i preslagivanje
mramornih
ploča
na
stepenicama.
Planirano cca 16.000,00 kuna.
Ostvareno
15.081,20 kuna

UREĐENJE
DOMOVA

DRUŠTVENIH

Izgradnja sanitarnog čvora u
Društvenom
domu
Donja
Zdenčina.
Uređenje sanitarnog čvora u
Kupincu kod stare škole
Uređenje sanitarnog čvora u
DVD Beter i postava laminata
Uređenje fasade i izmjena
stolarije na Društvenom domu u
Repišću
Planirano
200.000,00
kuna.
Ostvareno 198.923,10
kuna

Ukupno objekti V. i VI. planirano
216.000,00
kuna.
Planirano
Ostvareno 214.004,30
kuna
Način financiranja:
proračun.

IV.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Kupinec (Bistrice)
- Prema
zahtjevima
odbora (1 – 2 lampe)

mjesnih

Općinski
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REKAPITULACIJA

Zagrebačka županija
Planirano
Ostvareno

310.000,00
310.000,00

1. OPSKRBA VODOM
Planirano
2.300.000,00
Ostvareno 1.938.232,88

kuna
kuna

KLASA: 021-05/10-01/02

2. ODVODNJA
Planirano
153.000,00
Ostvareno
152.832,16

kuna
kuna

U Klinča Selima,
PREDSJEDNIK

kuna
kuna

URBROJ: 238/13-01-10-15
17.

3.

2010.

OPĆINSKOG VIJEĆA

3. CESTE
Planirano
Ostvareno

1.796.840,85
1.742.507,60

kuna
kuna

OPĆINE KLINČA SELA
Vlado Bistrica

4. JAVNA RASVJETA
Planirano
55.000,00
Ostvareno
54.860,96

kuna
kuna

4. GROBLJE, MRTVAČNICA
Planirano
16.000,00
Ostvareno
15.081,20

kuna
kuna

5. UREĐENJE
Planirano
Ostvareno

DRUŠTENIH
200.000,00
198.923,10

DOMOVA
kuna
kuna

______________________________________
SVEUKUPNO:
Planirano
4.520.840,85
Ostvareno
4.102.437,90

Od toga
Planirano
Ostvareno

iz

kuna
kuna

Proračuna
4.210.840,85

Opčine
kuna

3.792.437,90

kuna

Na temelju članka 28. stavka 4.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00., 59/01., 38/09. i 79/09.) i
članka 34. Statuta Općine Klinča
Sela
("Glasnik
Zagrebačke
županije" broj 15/09.), Općinsko
vijeće Općine Klinča Sela na svojoj
2. sjednici održanoj dana 17. 3.
2010. godine utvrdilo je:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA
U 2009. GODINI

Općinsko
vijeće
Općine
Klinča Sela utvrđuje Program
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Općine
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Klinča Sela u 2009. godini prema
pojedinim planiranim aktivnostima
kako slijedi:

PROGRAM:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Zimsko održavanje i čišćenje
snijega
3. Održavanje groblja
4. Održavanje javne rasvjete

G. Zdenčina

10.880,62 kuna

Goli Vrh

17.373,75 kuna

Klinča Sela

99.007,51 kuna

Kupinec

55.797,85kuna

Repišće
30.096,93kuna
________________________
UKUPNO

322.513,84 kuna

Održavanje ostalih cesta
130.000,00 kuna
Krpanje asfaltnih cesta

PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA
PO MJESNIM
ODBORIMA ZA ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
I CESTOVNE INFRASTRUKTURE

50 000,00 kuna
Održavanje slijedećih puteva: Novo
Selo, OkićkoPoljanica, TržićGoliVrh,
Kupinec-Lukačići mostKranjica
Donja Zdenčina – putevi do Crne
Mlake
100.000,00 kuna

I. Sredstva su namijenjena za
održavanje nerazvrstanih cesta i to
za:
- navoz puteva kamenim nasipnim
materijalom
- izrada cijevnih propusta
- održavanja cestovnih kanala
- cestovna signalizacija
MJESNI ODBORI:
Beter

45.694,68kuna

D. Zdenčina (c)
37.668,75 kuna
D. Zdenčina (st)
25.993,75 kuna
+ sredstva šumskog doprinosa

SVEUKUPNO: 602.513,84 kuna

II. ZIMSKO ČIŠĆENJE SNIJEGA

Zimsko čišćenje prometnica
obavlja se u periodu od 15. 11.
2008. do 31. 03. 2009. godine na
temelju Ugovora a koji se odnosi na
ralenje snijega, posipavanje
površina mješavinom sipine i soli.
- kamena sipina i industrijska sol
25 000,00 kuna
-
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- troškovi čišćenja
152 486,16 kuna
__________________
UKUPNO
177.486,16 kuna

375.184,07
kuna
_________________________________
Ostvareno

UKUPNO: Planirano 466.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta i
zimsko čišćenje snijega planirano je
800.000,00 kuna, a utrošeno je
776.267,36 kuna.

Ostvareno 451.648,41 kuna
REKAPITULACIJA

III. ODRŽAVANJE GROBLJA
Održavanje groblja povjereno je
«Komunalnom Klinča Sela» d.o.o.,
Klinča Sela, Matije Gupca 1, te
troškove održavanja planiramo iz
grobne nakande, a to je iznos od
Planirano

200.000,00 kuna.

Ostvareno

199.990,89 kuna

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete
podrazumijeva redovito održavanje
armature rasvjetnih tijela te ostalu
pripadajuću opremu rasvjete ili
zamjena kompletne armature ako
je postojeća dotrajala.
Trošak za potrošenu energiju
na mjernim uređajima
- materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje
- usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
86 000,00
76.464,34

Planirano
Ostvareno

energija
Planirano

-

kuna
kuna

javna
rasvjeta
380 000,00
kuna

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
Planirano
Ostvareno

602.513,84
660.049,46

kuna
kuna

2. Zimsko čišćenje snijega
Planirano
177.486,16
Ostvareno 116.217,90

kuna

3. Održavanje groblja
Planirano
200.000,00
Ostvareno
199.990,89

kuna

4.

kuna

kuna

Održavanje
javne rasvjete
Planirano
466.000,00
kuna
Ostvareno
451.648,41
kuna
__________________________________
SVEUKUPNO:
Planirano 1.446.000,00
kuna
Ostvareno 1.427.906,66
kuna
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zvori financiranja:
komunalna naknada, grobna
naknada i iz Proračuna Općine

pokazatelja za 2008. godinu s
naznakom i planovima za budućnost.
II.
Javne potrebe u športu na području
Općine Klinča Sela ostvariti će se:

KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 238/13-01-10-16

-

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Vlado Bistrica
Na temelju članka 74. Zakon o športu
(«Narodne novine» broj 71/06. i
150/08.), članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke
županije» broj 15/09.), Općinsko vijeće
Općine Klinča Sela na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 17. 3. 2010. godine,
donijelo je

-

-

-

III.
Na području Općine Klinča
egzistiraju slijedeći športovi:
-

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA
PODRUČJU
OPĆINE KLINČA SELA ZA 2009. GODINU

I
Programom javnih potreba u športu na
području Općine Klinča Sela u 2009.
godini (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se interesi i smjernice za
razvitak športa na području Općine
Klinča Sela, te opseg i sadržaji koji će
se financirati iz Proračuna Općine
Klinča Sela.
Program
polazi
postojećeg
stanja

od
u

procjene
športu te

djelovanjem športskih udruga te
pomaganjem
i
poticanjem
športskih aktivnosti,
športskim
priredbama
i
akcijama koje će pridonijeti
razvitku i promicanju športa,
investicijskim
održavanjem,
adaptacijom
i
izgradnjom
športskih objekata,
nabavom nove opreme i
stručnim radom u športu.

Sela

nogomet
hrvanje

Bavljnje ovim športovima organizirano
je preko sljedećih športskih udruga i
oblika organiziranja:
1. Nogometni
klub
«Mladost»
Klinča Sela
2. Nogometni klub «Dinamo» Okić
3. Nogometni klub «Zdenčina»
4. Nogometni klub «Kupinec»
5. Malonogometni klub «Gornja
Zdenčina»
6. Malonogometni klub «Goli Vrh»
7. Hrvački klub «Klinča Sela 1991.»
IV.
Tijekom 2009. godine planiraju se u
području športa slijedeći poslovi i
aktivnosti:
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-

-

-

-

-

-

nastaviti redovno financiranje
postojećih
športskih
udruga
sukladno planiranim sredstvima i
utvrđenim kriterijima,
poduzimati
radnje
radi
promicanja športa poglavito
kod djece i mladeži,
raditi
na
omasovljenju
u
području športa i na podiznaju
njegove kvalitete, te razvijati
moralne
vrijednosti
kod
športaša,
stimulirati športske udruge da
odgajaju vlastiti igrački i stručni
(trenerski) kadar,
razvijati
športsko-rekreacijske
aktivnosti građana koje su u
funkciji unapređenja i čuvanja
zdravlja,
brinuti o športskim objektima, u
suradnji sa športskim udrugama i
organizacijama koje ih koriste i
njima upravljaju,
V.

Za javne potrebe iz točke IV. ovog
Programa osiguravaju se ukupna
sredstva i to:
1. iz Poračuna Općine Klinča Sela
a) redovna djelatnost
Planirano
Ostvareno

140.000,00
139.700,00

kuna
kuna

b) za održavanje sportskih objekata
Planirano
Ostvareno

UKUPNO:
Planirano
Ostvareno

195.000,00
189.530,06

335.000,00
329.230,06

kuna
kuna

kuna
kuna

VI.
Ako se u Proračunu Općine Klinča Sela
neće ostvariti planirani prihod, sredstva
iz točke V. uplaćivati će se prema
mogućnostima iz Proračuna.

VII.
U okviru ukupno planiranih sredstava
za javne potrebe u športu uvrštenih
ovim
Programom,
preraspodjela
planiranih sredstava dopuštena je
između pojednih korisnika ako za to
postoji potreba i ako to odobri
Općinski načelnik.
VIII.
Ovaj Program primjenjivati će su u
2009. godini, a njegova realizacija
ovisiti će o financijskom ostvarenju
Općine Klinča Sela.
Klasa: 021-05/10-01/02
Urbroj: 238/13-01-10-14
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Vlado Bistrica
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA
U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2009. GODINU

Zakonom o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” br. 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01.,103/03.,
44/06. i 79/07.), koji je stupio na
snagu 22. srpnja 1997. godine, a
primjenjuje se od 01. siječnja 1998.
godine, u članku 7. određena je
obveza općina i gradova da u svom
proračunu osiguraju sredstva u
visini najmanje 5% svojih prihoda
za potrebe socijalne skrbi, kojima
prvenstveno treba osigurati pomoć
za podmirenje troškova stanovanja
(to su troškovi utvrđeni ugovorom
o najmu stana u kojem živi samac
ili obitelj, a odnose se na
najamninu, troškove koji se plaćaju
u svezi sa stanovanjem i
održavanjem stana, izuzev zaštitne
najamnine koju najmoprimac
koristi po posebnim propisima).
Općina može, osim za pomoć iz
stavka 1. članka 7., osigurati
sredstva za ostvarenje prava
utvrđenih ovim Zakonom u većem
opsegu, te za pružanje i drugih
vrsta pomoći.
Socijalno ugroženim osobama u
kontekstu socijalnog programa,
smatraju se obitelji koje ne mogu
svojim prihodima, prodajom
imovine, odnosno temeljem
obiteljske solidarnosti ili na drugi
način podmiriti osnovne životne
potrebe.

Pored zakonske obaveze propisane
člankom 7. navedenog Zakona,
određene kategorije i do sada su
bile obuhvaćene subvencijom
programima ustanova
predškolskog odgoja i osnovnim
školama, te ih i dalje treba
provoditi.
Program
zaštite
obuhvaćao
slijedeće subvencije i pomoći:
- pomoć za
stanovanja

podmirenje

Planirano
Ostvareno

30.000,00
23.287,71

bi

troškova

kuna
kuna

- pomoć za ogrijev
Planirano
Ostvareno

20.000,00
19.000,00

kuna
kuna

- subvencije boravka djece u
ustanovama predškolskog odgoja
Planirano
870.000,00 kuna
Ostvareno
867.128,87 kuna
- pomoć za novorođenčad
Planirano
90.100,00
kuna
ostvareno
90.100,00
kuna
- subvencije pripreme toplog obroka
za školsku djecu (osmogodišnja škola)
čiji su roditelji slabijeg imovinskog
stanja
Planirano
60.000,00 kuna
Ostvareno
58.914,00
kuna
- pomoć obiteljima i kućanstvima
(po zamolbama)
Planirano
30.000,00
kuna
Ostvareno
18.555,45
kuna
- pomoć za kupnju karata u javnom
gradskom
prijevozu
invalidnim
osobama na području Općine i ostale
pomoći invalidima
Planirano
75.000,00
kuna
Ostvareno
59.702,70
kuna
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- sufinanciranje cijene prijevoza đaka i
ZET Kupinec
Planirano
90.000,00 kuna
Ostvareno
78.889,36 kuna
tekuće
donacije
zdravstvo
zdravstvena zaštita školske djece
SVEUKUPNO:

II.
Javne potrebe u kulturi na području
Općine Klinča Sela ostvarivati će se:
-

-

Planrtano: 1.265.100,00 kuna
Ostvareno:1.215.578,09 kuna

-

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Vlado Bistrica
Na temelju članka 1. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(«Narodne novine» broj 47/90. i 27/93.)
i članka 26. Statuta Općine Klinča Sela
(«Glasnik Zagrebačke županije» broj
5/00. – pročišćeni tekst, 8/01., 15/01. i
6/02.), Općinsko vijeće Općine Klinča
Sela na svojoj 2. sjednici održanoj
dana 17. 3. 2010. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU
OPĆINE KLINČA SELA ZA 2009. GODINI
I.
OSTVARENO
Programom javnih potreba u kulturi na
području Općine Klinča Sela u 2009.
godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i
poslovi u kulturi koji će se financirati iz
Proračuna Općine.

djelovanjem udruga u kulturi te
pomaganje
i
promicanje
kulturnog
i
umjetničkog
stvaranja,
akcijama i manifestacijama u
kulturi koje će pridonijeti razvitku
i promicanju kulturnog života,
pružanje pomoći pri održavanju
adaptaciji sakralnih spomenika
kulture i objekata.
III.

Na području
djeluju:
-

Općine

Klinča

Sela

HSPD «Dr. Antun Radić» iz Okića
KUD «Seljačka sloga» Kupinec
Crkveni pjevački zbor «Sveti
Josip Radnik» Klinča Sela
«Mažoret klub Klinča Sela»
Likovna kolonija Ladanja Kamila
Tompe
KUD «Klinča Sela» Klinča Sela
Kuburaška udruga «Okić»
IV.

Za javne potrebe iz točke III. ovog
Programa te za sakralne objekte
osiguravaju se ukupna sredstva u
Proračunu Općine Klinča Sela u iznosu
od
Planirano
Ostvareno

205.000,00 kuna.
204.666,66 kuna

V.
Ako se u Proračunu Općine Klinča Sela
neće
ostvariti
planirani
prihodi,
sredstva iz točke IV. ovog Programa
uplaćivati će se prema mogućnostima
iz Proračuna.
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