
www.klinca-sela.hr 
 
 

       

 
 

 
S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

         O P Ć I N E   K L I N Č A   S E L A 
 
         službeno glasilo 

           Broj 3a  Godina  I           Klinča Sela           21. lipnja 2010. 

 
 
SADRŽAJ 

 
AKTI OPĆINSKG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA 
 
1. Odluka o I. izmjeni Programa iz proračuna za 2010. godinu.................................................2 
2. Odluka o kontroli dodjele pomoći i subvencija iz općinskog proračuna..............................13 
3. Odluka o sudjelovanju Općine Klinča Sela na pripremi zajedničkog projekta za IPA CBC 
Program Hrvatska-Slovenija 2010. ..........................................................................................14 
4. Odluka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja radnih područja Klinča 
Sela 11 i 12 i Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča Sela 10 ..............................14 
5. Odluka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča 
Sela 1.........................................................................................................................................18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Službeni glasnik Općine Klinča Sela službeno je glasilo Općine Klinča Sela. 
Uredništvo: Općina Klinča Sela, Karlovačka 28E 
Glavna urednica: Marina Blažić, diplomirana pravnica, pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Klinča Sela, tel.: 01/6288-028, faks.: 01/6289-899 
   www.klinca-sela.hr 

List izlazi prema potrebi. 
 

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


www.klinca-sela.hr 
 
 

Na temelju čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i čl. 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik 
Zagrebačke Županije“ broj 15/09), Općinsko  vijeće Općine Klinča Sela, na svojoj 4. sjednici 
održanoj dana 18. lipnja 2010. godine, utvrdilo je 
 

PROGRAM  
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2010. GODINI 
I. IZMJENA  

 
I.  UVOD 
 
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Općine Klinča 
Sela u 2010. godini (u daljnjem tekstu Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu navedene, i to: 
 

1. održavanje javnih površina, 
2. održavanje nerazvrstanih cesta, 
3. održavanje groblja, 
4. javna rasvjeta, 
5. opskrbu pitkom vodom, 
6. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
7. prijevoz putnika u javnom prometu, 
8. održavanje čistoće, 
9. odlaganje komunalnog otpada. 

 
Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti. 
 
II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti nalazi se u slijedećem pregledu:  
 

 
Opis i naznaka poslova 

Procijenjeni troškovi 
u kn 

 

Izvori financiranja 

Javne površine   
 
Izgradnja nogostupa u Kupincu (Trg V.Mačeka-
Gorenci) 1000m 

900.000,00 Općina Klinča Sela-50% 
Županijska uprava za ceste-50% 

Izgradnja nogostupa u Golom Vrhu- 500m 600.000,00 Općina Klinča Sela-50% 
Županijska up. za ceste-50% 

Izgradnja nogostupa uz Karlovačku ulicu u Klinča 
Selu-prema ugovoru sa Hrvatskim cestama 

780.000,00 Općina Klinča Sela i  
Zagrebačka županija 

Nogostup uz staru Karlovaču -150m 195.000,00 Proračun Općine Klinča Sela i  
Zagrebačka županija 
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U K U P N O: 
 

                       2.475 000,00  

 
2. NERAZVRSTANE CESTE: 
 

  

Asfaltiranje Mesićeve ulice u Klinča Selu-300m                           197.000,00 Proračun Općine Klinča Sela                                                         
Asfaltiranje ulice u Tržiću (prema Razum 
Mladenu-100m 

                            95.000,00 Proračun Općine Klinča Sela                                                         

Asfaltiranje Mikovićeve ulice u Donjoj Zdenčini-
500m 

                          300.000,00 Proračun Općine Klinča Sela                                                         

Asfaltiranje ulice u Repišću-kod Domovića(250m)                           160.000,00 Proračun Općine Klinča Sela                                                         
Asfaltiranje ulice A.G.Matoša  u Zdenčini centar-
200m 

                            93.000,00 Proračun Općine Klinča Sela                                                         

Ograda uz nogostup u Amruševoj ulici  55.000,00 Proračun Općine Klinča Sela  
Okončana situacija – asfaltiranje iz 2008. godine  123.000,00 Proračun Općine Klinča Sela  
Nadzor za asfaltiranje u Kupincu 16.000,00 Proračun Općine Klinča Sela  
Projekat za okretište autobusa u Kupincu 50.000,00 Proračun Općine Klinča Sela  
 
U K U P N O: 

                       1.089.000,00  
 

 
3. GROBLJA: 
 

        
 

Asfaltiranje parkirališta na mjesnom groblju 
Kupinec 

45.000,00 Proračun općine Klinča Sela 

   
   
UKUPNO 45.000,00  
4. JAVNA RASVJETA   
Izgradnja javne rasvjete u Kupincu - Gorenci 7.000,00 Proračun Općine Klinča Sela  
U K U P N O:   
5. OPSKRBA PITKOM VODOM:   

 
Izgradnja vodovoopskrbnog cjevovoda Repišće –
Kozlikovo-Goli Vrh 

1.911.000,00 Ministarstvo regionalnog razvoja, 
Hrvatske vode i Zagrebačka 

županija 
Izgradnja vodospreme Repišće 2.263.200,00 Ministarstvo regionalnog razvoja, 

Hrvatske vode i Zagrebačka 
županija 

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Popov Dol – 
Novo Selo Okićko 

200.000,00 Općina Klinča Sela  
                                                            

Dovršetak izgradnje vodovoda Gornja Zdenčina 550.000,00 Općina Klinča Sela 
Projekati u vodoopskrbi-dovršetak 160.000,00 Općina Klinča Sela 
Produžetak vodovoda u Mesićevoj ulici  4.750,00 Općina Klinča Sela  

 
U K U P N O: 
 

5.088.950,00  
 

 
6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA: 
 

  

Izgradnja glavnog odvodnog kolektora Klinča 
Sela-prijelaz ispod autoceste prema lokaciji L2 

1.650.625,00 Općina Klinča Sela- 40% 
Ministarstvo regionalnog razvoja-

60% 
Projekat glavnog odvodnog kolektora Klinča Sela-
prijelaz ispod autoceste prema lokaciji L2 

70.000,00 Općina Klinča Sela 

Izgradnja glavnog odvodnog kolektora Klinča 
Sela-prijelaz ispod autoceste prema lokaciji L2-

245.000,00 Općina Klinča Sela 
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100m 
Sufinanciranje priključka na odvodnju otpadnih 
voda  

30.000,00 Općina Klinča Sela  

 
U K U P N O: 
 

1.995.625,00  
 

 
7. P R I J E V O Z   P U T N I K A: 
 

  
 

 
8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE: 
 

  
 

 
9. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA: 

  

   
 

 
U K U P N O: 
 

  
 

 
S V E U K U P N O: 
 

10.700.575,00  
 

   
 
III.   ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I  

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme 
komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je 
slijedeći: 
 

 
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

 
IZNOS U KN 

 
1. Komunalni doprinos                                                     1.850 000,00 
2. Naknada za priključenje na komunalnu 
infrastrukturu 

                                                       100.000,00 

3. Naknade za koncesije                                                           40.000,00 
4. Šumski doprinos                                                           15.000,00 
5. Proračun Općine Klinča Sela                                                     2.498.000,00 
6. Ministarstvo regionalnog razvoja                                                     3.394.575,00 
7. Zagrebačka županija                                                        800.000,00 
8. Hrvatske vode                                                    1. 253 000,00 
9. Županijska uprava za ceste                                                        750.000,00 
  
 
S V E U K U P N O: 
 

10.700.575,00 
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IV.  ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
Program će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela». 
 
KLASA: 021-05/10-01/04 
URBROJ: 238/13-01-10-4 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                            OPĆINE KLINČA SELA                        
       Vlado Bistrica 

___________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj  36/95., 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04, 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 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine utvrdilo 
je: 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA U 2010. GODINI 

I. IZMJENA 
 
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Klinča Sela u 2010. godini prema pojedinim planiranim aktivnostima 
kako slijedi: 
 
PROGRAM: 
 1. Održavanje, sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 
            2. Održavanje čistoće javnih površina i čišćenje zelenih površina 
 3. Održavanje groblja, objekata na grobljima i spomenika 
 4. Održavanje i potrošnja javne rasvjete 
             
I. ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA             
 

PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA PO MJESNIM 
ODBORIMA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

I CESTOVNE INFRASTRUKTURE 
 
 I. Sredstva su namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta i to za: 
  a) navoz puteva kamenim nasipnim materijalom 
      - kamen      86.000,00 kuna; 
                            - navoz i razgrtanje kamena   86.000,00 kuna; 
  b) izrada cjevnih propusta 
      i održavanja cestovnih kanala 
                            - iskop cestovnih kanala    39.000,00 kuna; 
                            - betonske cijevi     62.000,00 kuna; 
                            - beton      31.000,00 kuna; 
      - armaturne mreže       4.000,00 kuna; 
  c) cestovna signalizacija   20.000,00 kuna; 
                        d) malčiranje      20.000,00 kuna;  
                        e) krpanje udarnih rupa   39.000,00 kuna. 
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             UKUPNO:               387.000,00 kuna. 
 
Planira se pojačano održavanje slijedećih cesta:  
 
- cesta u Klinča Selima kod Sakomana    12.000,00 kuna; 
- ulica Petra Svačića u Donjoj Zdenčini    17.000,00 kuna;  
- zacjevljenje ulice Kralja Tomislava u Donjoj Zdenčini       32.000,00 kuna; 
- uređenje križanja A. Mihanovića – A. G. Matoša i 
   Samoborska – Vrbanićeva u Klinča Selima                        28.000,00 kuna: 
- cesta Poljanica Okićka                                                          40.000,00 kuna;  
- put Kupinec – Lukačići – most Kranjica                              10.000,00 kuna;  
- put Donja Zdenčina – putevi do Crne Mlake                       10.000,00 kuna. 
 
UKUPNO:                 149.000,00 kuna. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Zimsko čišćenje  prometnica obavlja se u periodu od 01. 01. do 31. 03. 2010. i od 15. 
11. do 31. 12. 2010. godine na temelju Ugovora a koji se odnosi na ralenje snijega, 
posipavanje površina mješavinom sipine i soli. 
 - kamena sipina i industrijska sol                                                77.000,00 kuna 
 - troškovi čišćenja                                                                      298.000,00 kuna 
                                                                                                    ___________________ 
                                                                                                               375.000,00 kuna 
 
SVEUKUPNO:                                                                                   911.000,00 kuna.  
 
Izvori financiranja: - Proračun Općine                                         516.000,00 kuna 
          - Višak prihoda iz 2009. godine                               95.000,00 kuna 
                                - komunalna naknada                                             270.000,00 kuna  
                                - vodni doprinos                                                       30.000,00 kuna 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE ZELENIH 
POVRŠINA 
 
Za održavanje čistoće javnih površina i čišćenje zelenih površina planira se 20.000,00 kuna.  
 
Izvor financiranja: Proračun Općine Klinča Sela  
 
III. ODRŽAVANJE GROBLJA, OBJEKATA NA GROBLJIMA I SPOMENIKA  
 
Održavanje groblja povjereno je «Komunalnom Klinča Sela» d.o.o., Klinča Sela, Matije 
Gupca 1, te troškove održavanja planiramo iz grobne naknade i općih prihoda, a to je iznos od                                                                                      
270.000,00 kuna.  
U 2010. godini planira se: 
- sanacija krovišta na mrtvačnici u Okiću u iznosu od                           40.000,00 kuna; 
- gradnja potpornog zida na groblju u Okiću                                          18.000,00 kuna; 
- izrada vrata na mrtvačnici u Okiću i Klinča Selima                            15.100,00 kuna; 
- održavanje spomenika                                                                            2.500,00 kuna;  
Odvoz smeća sa sva tri groblja planira se u iznosu od                            80.000,00 kuna           
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SVEUKUPNO:                                                                                   425.600,00 kuna. 
 
Izvor financiranja: Proračun Općine                                                      225.600,00 kuna 
                               Grobna naknada                               200.000,00 kuna  
 
IV. ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE 
  
 Održavanje javne rasvjete podrazumijeva redovito održavanje armature rasvjetnih 
tijela te ostalu pripadajuću opremu rasvjete ili zamjena kompletne armature ako je postojeća 
dotrajala te rekonstrukcija javne rasvjete na način da se postojeće žarulje zamjene sa štednim 
žaruljama. 
  
  - materijal i dijelovi za tekuće i  investicijsko održavanje                     5.000,00 

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       80.000,00 
- energija - javna rasvjeta                                                                   360.000,00 
- rekonstrukcija javne rasvjete – zamjena postojećih sa 
  štednim žaruljama                                                                            720.000,00 
                                                           _________________________________ 

SVEUKUPNO:                                                                                 1.165.000,00 kuna 
 
Izvori financiranja: Proračun Općine                                                    805.000,00 kuna  
                                Fond za zaštitu okoliša i  
                                energetsku učinkovitost                                         360.000,00 kuna  
 

REKAPITULACIJA 
 
1. Održavanje, sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta    911.000,00 kuna                                                                            
2. Održavanje čistoće javnih površina i čišćenje zelenih  
    površina                                                                                   20.000,00 kuna 
3. Održavanje groblja, objekata na grobljima i spomenika       425.600,00 kuna  
4. Održavanje i potrošnja javne rasvjete                                 1.165.000,00 kuna 
 ______________________________________________________________ 
    SVEUKUPNO:                                                                 2.521.600,00 kuna   

 
Izvori financiranja: komunalna naknada                                   270.000,00 kuna  
                                grobna naknada                                          200.000,00 kuna  
                                vodni doprinos                                             30.000,00 kuna  
                                iz Proračuna Općine                                1.566.600,00 kuna      
                                Fond za zaštitu okoliša i  
                                energetsku učinkovitost                             360.000,00 kuna 
                                višak prihoda iz 2009.g.                              95.000,00 kuna. 

 
KLASA: 021-05/10-01/04 
URBROJ: 238/13-01-10-5 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA  
OPĆINE KLINČA SELA 

        Vlado Bistrica  
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Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 
47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke 
županije» broj 15/09.), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 4. sjednici održanoj 
dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je  
 
 

PROGRAM  
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU  

OPĆINE KLINČA SELA U 2010. GODINI  
I. IZMJENA  

 
 

I. 
 
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela u 2010. godini utvrđuju 
se kulturne djelatnosti i poslovi u kulturi koji će se financirati iz Proračuna Općine. 
 

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

- 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 Općine Klinča Sela djeluju:  

- HSPD «Dr. Antun Radić» iz Okića  
- KUD «Seljačka sloga» Kupinec  
- Crkveni pjevački zbor «Sveti Josip Radnik» Klinča Sela 
- «Mažoret klub Klinča Sela» 
- 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 200.000,00 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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VI. 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela. 
 
KLASA: 021-05/10-01/04 
URBROJ: 238/13-01-10-6 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA     
OPĆINE  KLINČA SELA  

                                                                                                         Vlado Bistrica  
___________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 74. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06., 150/08.), članka 34. 
Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09.), Općinsko vijeće 
Općine Klinča Sela na svojoj 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine, donijelo je  
 
 

PROGRAM  
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU  

OPĆINE KLINČA SELA ZA 2010. GODINU  
I. IZMJENA  

 
 

I. 
 
Programom javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela u 2010. 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 od procjene postojećeg stanja u športu te pokazatelja za 2009. godinu s 
naznakom i planovima za budućnost. 
 

II. 
 
Javne potrebe u športu na području Općine Klinča Sela ostvariti će se: 

- 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, 
- djelovanjem Zajednice sportskih udruga. 

 
III. 

 
Na području Općine Klinča Sela egzistiraju slijedeći športovi: 

- 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 
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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 2010. godine planiraju se u području športa slijedeći poslovi i aktivnosti:  
- 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 ......................... 194.000,00 kuna  
b) za održavanje  
    sportskih objekata ......................... 118.000,00 kuna   

 
UKUPNO:                                                312.000,00 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 2010. godini, a njegova realizacija ovisiti će o 
financijskom ostvarenju Općine Klinča Sela. 
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IX. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela». 
 
Klasa: 021-05/10-01/04 
Urbroj: 238/13-01-10-7 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA       
OPĆINE    KLINČA SELA 

Vlado Bistrica 
___________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 73/97., 27/01., 59/01., 
82/01. i 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik 
Zagrebačke županije» broj 15/09.), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 4. sjednici 
održanoj 18. lipnja 2010. godine donijelo je  
 

ODLUKU  
o usvajanju Programa javnih potreba 

u socijalnoj skrbi 
za 2010. godinu – I. izmjena  

 
I 

 
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela usvojilo je prijedlog javnih potreba u socijalnoj skrbi za 
2010. godinu – I. izmjena. 

II 
 
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Klinča 
Sela». 

KLASA: 021-05/10-01/04 

URBROJ: 238/13-01-10-5/8 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE KLINČA SELA 

Vlado Bistrica 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA 
U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2010. GODINU 

I. IZMJENA  
 
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. 
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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 bi slijedeće subvencije i pomoći: 
 
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                             30.000,00 

 - pomoć za ogrijev                                                                                               20.000,00 

- subvencije boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja        900.000,00 

 - pomoć za novorođenčad                                                                                   85.000,00  

 - subvencije pripreme toplog obroka za školsku djecu (osmogodišnja škola) čiji su roditelji 

slabijeg imovinskog stanja                                                                    75.000,00 

 - pomoć obiteljima i kućanstvima (po zamolbama)           50.000,00 

- pomoć za kupnju karata u javnom gradskom prijevozu invalidnim osobama na  području 

Općine i ostale pomoći invalidima                                                                     75.000,00 

 - sufinanciranje cijene prijevoza đaka i ZET Kupinec                                    330.000,00  

 - tekuće donacije zdravstvo-zdravstvena zaštita školske djece        15.000,00  

                               SVEUKUPNO: 1.580.000,00 
                                                     
                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                  OPĆINE KLINČA SELA  
                                                                                                     Vlado Bistrica   
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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 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. 
godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
O KONTROLI DODJELE POMOĆI I SUBVENCIJA 

IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo i obveza Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela  
da prilikom dodjeljivanja raznih oblika pomoći i subvencija iz općinskog proračuna prethodno 
utvrđuje postojanje, odnosno nepostojanje nepodmirenih novčanih obveza podnositelja 
zahtjeva prema Općini Klinča Sela (u daljnjem tekstu: Općina) koje postoje u službenim 
evidnecijama Općine. 
 
      Članak 2. 
 
Nepodmirenim novčanim obvezama prema Općini smatraju se: 
 

1. komunalna naknada 
2. komunalni doprinos 
3. grobna naknada 
 

Nepodmirenim novčanim obvezama iz stavka 1. ovog članka smatraju se obveze koje postoje 
na ime samog podnositelja zahtjeva ili člana obitelji s kojim u zajedničkom kućanstvu živi 
podnositelj zahtjeva, a koji član obitelji je obveznik novčanih obveza prema Općini. 
 

Članak 3. 
 
Pravo i obveza prethodnog utvrđivanja postojanja nepodmirenih novčanih obveza 
podnositelja zahtjeva ili člana njegove obitelji prema Općini odnosi se na zahtjeve za 
dodjeljivanjem prava na: 
 

1. subvencioniranje boravka djece u dječjim vrtićima i «maloj školi» 
2. jednokratnu novačnu pomoć za novorođenče 
3. subvencioniranje troškova javnog prijevoza invalida 
4. subvencioniranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola 
5. sve vrste subvencija u poljoprivredi i stočarstvu 
6. razni oblici jednokratnih novčanih pomoći 

 
Članak 4.  

 
U slučaju utvrđenih nepodmirenih novčanih obveza iz članka 2. Odluke, odbit će se zahtjev za 
dodjelom pomoći ili subvencije, iako isti udovoljava ostalim uvjetima i kriterijima utvrđenima 
posebnim odlukama o pojedinima vrstama i oblicima raznih pomoći ili subvencija. 
U slučaju naknadnog podmirenja novčanih obveza iz članka 2. Odluke, zahtjevu će se 
udovoljiti ukoliko isti udovoljava ostalim uvjetima i kriterijima propisanim posebnim 
odlukama o pojedinim vrstama i oblicima raznih pomoći ili subvencija. 
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      Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Klinča Sela». 
 
 
Klasa:021-05/10-01/04 
Urbroj: 238/13-01-10-9 
U Klinča Selima, 18. lipnja 2010. 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 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. 
godine, donijelo je  
 

     ODLUKU 
O SUDJELOVANJU U IPA CBC PROGRAMU 

HRVATSKA-SLOVENIJA 2010. 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom odobrava se pristupanje sudjelovanju u pripremi zajedničkog IPA CBC 
PROGRAMA HRVATSKA-SLOVENIJA 2010. pod radnim nazivom «Revitalizacija dvoraca 
i spomenika kulture» projekta «Probuđena povijesna baština». 
 
      Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Klinča Sela». 
 
Klasa:021-05/10-01/04 
Urbroj: 238/13-01-10-10 
U Klinča Selima, 18. lipnja 2010. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE KLINČA SELA                                                                                                                     

         Vlado Bistrica 
_________________________________________________________________________
            
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07 i 
38/09), članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o izradi  

Urbanističkih planova uređenja radnih područja Klinča Sela 11 i 12  
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča Sela 10 
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(kao jedinstvenog prostorno planskog dokumenta)  
te  

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela 
 

1. PRAVNA OSNOVA 
Članak 1. 

 
Temeljni prostorni plan uređenja općine Klinča Sela izradio je Zavod za urbanizam, prostorno 
planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu kao i 
njegove Izmjene i dopune 2008. za koje je Odluka objavljena u Glasniku Zagrebačke županije 
broj 2/10 od 1. veljače 2010. godine. Međutim, u dijelu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
2008, u članku 68. stavak 3. treba promijeniti broj potrebnih parkirališnih mjesta u odnosu na 
površinu građevine i to   - na 0,6 PM/1000 m2. 
Temeljem članka 99. stavak 2. i 3. za područje Općine Klinča Sela predviđena je izrada 18 
Urbanističkih planova uređenja za dijelove građevinskih područja naselja te 4 Urbanistička 
plana uređenja za gospodarska područja. Između ostalih tu je Urbanistički plan uređenja 
Klinča Sela 10 (za dijelove građevinskih područja naselja) te Urbanistički planovi uređenja 
radnih područja Klinča Sela 11 i 12.  
Kako je člankom 78. Zakona određena obveza donošenja Odluke o izradi bilo kakvih Izmjena 
i dopuna postojećeg Plana ili Odluke o pristupanju izradi nekog Plana niže razine, to Općina 
Klinča Sela ovom Odlukom želi započeti postupak izrade prije spomenuta tri Urbanistička 
plana uređenja, u daljnjem tekstu Planovi.  
 
2. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA 

 
Članak 2. 

 
Nakon uočene tiskarske pogreške u samim Odredbama PPUO Klinča Sela – Izmjene i dopune 
2008, pa tako i u tekstu Odluke o donošenju istog u dva članka spomenuta u prethodnom 
članku ove Odluke, biti će potrebno donijeti ispravak istih. 
Glavni razlog pristupanju izradi Planova je nastavak na uređenju građevinskih područja 
naselja i radnih područja unutar Općine Klinča Sela, a u skladu sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji. 
 
3. OBUHVAT IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 

Članak 3. 
 

Izmjena  Odluke o usvajanju PPUO Klinča Sela (Službeni glasnik Općine Klinča Sela, br. 
2/2010) odnosi se na ispravak podataka u članku 68. stavak 3. i članku 101. stavak 4. 
Planovi pokrivaju dio područja K.o. Klinča Sela unutar granica prikazanih na grafičkom 
prikazu građevinskog područja naselja Klinča Sela na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000, a 
koje je sastavni dio PPUO Klinča Sela – Izmjene i dopune 2008.  
Tako utvrđeno područje ima površinu od približno 50,00 ha. 
 
4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 
Članak 4.  
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Prostor općine Klinča Sela opisan u članku 3. stavak 2. i 3. većinom je neizgrađen sa nešto 
stambenih građevina u istočnom dijelu UPU Klinča Sela 10 i namjera da se započne uređivati 
u skladu s važećim Prostornim planom Općine.  
Dosadašnjom primjenom Prostornog plana Općine Klinča Sela stanje okoliša unutar ovog 
područja je očuvano i djelomično unaprijeđeno.   
 
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE URBANISTIČKIH 

PLANOVA UREĐENJA 
 

Članak 5. 
 

Općina Klinča Sela namjerava nastaviti sa uređenjem dijelova naselja i planiranih radnih 
područja te izgradnjom potrebne komunalne infrastrukture, omogućiti konačno uređenje ovog 
područja. Kao mogući investitor na radnom području pojavljuje se G-klasa d.o.o. iz Zagreba, 
koja će u slučaju ove Odluke biti partner u donošenju ovih Planova i to kao Investitor za 
izradu istih.  
Osnovni ciljevi izrade ovih Planova je stvaranje preduvjete za daljnji kvalitetan razvoj naselja 
kroz život i radne uvjete i to kroz detaljno utvrđivanje namjene i načina područja za koje je 
Prostornim planom uređenja Općine Klinča Sela planirana izrada detaljnijih planova uređenja.  

 
6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 6. 
 

Za potrebe izrade ovih Planova koristit će se postojeće katastarske podloge u digitalnom 
obliku za predmetnu katastarsku općinu kao i planovi postojeće i planirane infrastrukture za 
ovo područje.  
 
7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 7. 

 
Na osnovi Odluke o izradi Planova, programskih zahtjeva, procijenjene vrijednosti radova 
Općina Klinča Sela, kao Naručitelj, prepustit će izbor Izrađivača Planova Investitoru – G- 
klasi d.o.o. iz Zagreba.  
 
8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 8. 
 

Plan će se izraditi na digitaliziranoj katastarskoj podlozi (u mjerilu 1:2000). Za potrebe izrade 
ovog Plana Općina će pribaviti i dostaviti Izrađivaču najnovije orto-foto snimke Općine u 
digitalnom obliku. 

 
Članak 9. 

 
Popis tijela i osoba (određeni posebnim propisima) koja će sudjelovati u izradi Planova kroz 
osiguravanje podataka iz svog djelogruga te podnošenjem zahtjeva da se određeni dijelovi 
Planova usklade sa stvarnim stanjem ili njihovim potrebama: 
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1. Ured Državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove – Ispostava Jastrebarsko, V. 
Mačeka 2 

2. HEP, Operatorskog prijenosa sustava, Prijenosno područje Zagreb i HEP, Operator 
distribucijskog sustava Elektra Zagreb – Pogon Jastrebarsko, Cvetkovačka 2A 

3. Komunalno Klinča Sela d.o.o. Donja Zdenčina, M. Gupca 1 
4. MUP RH– PU Zagrebačka, Policijska postaja Jastrebarsko, I. Brlić  Mažuranić 1 
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zagreb, Zadarska 80 
6. Zagrebačka županija, Ulica Grada Vukovara 72/V 
7. HT d.d. Zagreb, Savska cesta 32 i drugi fiksni telefonski operateri  
8. Mobilni telefonski operateri, 
9. Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb, A. Mihanovića 12 
10. Mjesni odbor Klinča Sela 
11. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 2 

 
9. ROK ZA IZRADU PLANA I NJEGOVIH FAZA 
 

Članak 10. 
 

Po donošenju Odluke o izradi Plana, Općina će pripremiti sve podloge iz članka 8. ove 
Odluke.  
Odluka o izradi će se, u skladu sa čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, dostaviti 
tijelima i osobama iz točke 9. ove odluke s pozivom da u roku od 10 dana dostave svoje 
zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za  uvrštenje u Planove. 
Po sklapanju Ugovora sa odabranim Izrađivačem Plana, utvrdit će se rokovi unutar kojih će 
se  

- održati prethodna rasprava te izraditi potrebno Izvješće; 
- utvrditi nacrt prijedloga Plana te uputiti na javni uvid i raspravu, a nakon 

prihvaćenog Izvješća o prethodnoj raspravi. Javni uvid trajat će 30 dana; 
- izraditi Odgovori na primjedbe fizičkih i pravnih osoba; 
- izraditi Konačni prijedlog plana, a nakon što izabrano Povjerenstvo pregleda i 

prihvati odgovore Izrađivača na pristigle primjedbe; 
Konačni prijedlog Plana s prihvaćenim primjedbama i prijedlozima, Izvješće o prethodnoj 
raspravi, Izvješće o javnoj raspravi, dostavit će se Općinskom Vijeću radi utvrđivanja Odluke 
o donošenju Plana. 
 
10. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA 

KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I 
DONOŠENJA PLANA 

 
Članak 11. 

 
Do donošenja Odluke o usvajanju Planova ne mogu se izdavati akti kojima se odobrava 
gradnja građevina prema važećem Planu. 
 
11. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 
 

Članak 12. 
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Izrada planova financirat će se iz sredstava Investitora (G-klasa d.o.o. iz Zagreba). 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Klinča Sela».  
Klasa: 021-05/10-01/04 
Urbroj: 238/13-01-10-11 
Klinča Sela, 18. lipnja 2010. godine 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KLINČA SELA 
             Vlado Bistrica 
__________________________________________________________________________
            
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07 i 
38/09), članka 34. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 4. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U  
o izradi  

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Klinča Sela 1 
 

1. PRAVNA OSNOVA 
Članak 1. 

 
Temeljni prostorni plan uređenja općine Klinča Sela izradio je Zavod za urbanizam, prostorno 
planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu kao i 
njegove Izmjene i dopune 2008. za koje je Odluka objavljena u «Glasniku Zagrebačke 
županije» broj 2/10 od 1. veljače 2010. godine.  
Temeljem članka 99. stavak 3. za područje Općine Klinča Sela predviđena je izrada 18 
Urbanističkih planova uređenja za dijelove građevinskih područja naselja. Između ostalih tu je 
Urbanistički plan uređenja Klinča Sela 1 (za dio građevinskog područja središnjeg naselja).  
Kako je člankom 78. Zakona određena obveza donošenja Odluke o izradi bilo kakvih Izmjena 
i dopuna postojećeg Plana ili Odluke o pristupanju izradi nekog Plana niže razine, to Općina 
Klinča Sela ovom Odlukom želi započeti postupak izrade Urbanističkog plana uređenja 
„Klinča Sela 1“, u daljnjem tekstu Plan.  
 
2. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA 

 
Članak 2. 

 
Glavni razlog pristupanju izradi Planova je nastavak na uređenju građevinskih područja 
pojedinih naselja unutar Općine Klinča Sela, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i 
gradnji. 
 
3. OBUHVAT IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 

Članak 3. 
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Plan pokriva dio područja K.o. Klinča Sela unutar granica prikazanih na grafičkom prikazu 
građevinskog područja naselja Klinča Sela na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000, a koje je 
sastavni dio PPUO Klinča Sela – Izmjene i dopune 2008.  
Tako utvrđeno područje ima površinu od približno 71,6388 ha. 
 
4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 
Članak 4. 
  

Prostor općine Klinča Sela opisan u članku 3. ove Odluke, većinom je neizgrađen sa 
stambenim građevinama uz rub postojećih prometnica i namjera je da se započne uređivati u 
skladu s važećim Prostornim planom Općine.  
Dosadašnjom primjenom Prostornog plana Općine Klinča Sela stanje okoliša unutar ovog 
područja je očuvano i djelomično unaprijeđeno.   
 
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE URBANISTIČKIH 

PLANOVA UREĐENJA 
 

Članak 5. 
 

Općina Klinča Sela namjerava nastaviti sa uređenjem dijelova pojedinih naselja te izgradnjom 
potrebne komunalne infrastrukture, omogućiti konačno uređenje ovog područja. Kao mogući 
investitor na radnom području pojavljuje pravna osoba, koja će u slučaju ove Odluke biti 
partner u donošenju ovog Plana i to kao Investitor za izradu istog.  
Osnovni ciljevi izrade ovog Plana je stvaranje preduvjeta za daljnji kvalitetan razvoj naselja 
kroz život i radne uvjete i to kroz detaljno utvrđivanje namjene i načina uređenja područja za 
koje je Prostornim planom uređenja Općine Klinča Sela planirana izrada detaljnijih planova 
uređenja.  

 
6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 6. 
 

Za potrebe izrade ovog Plana koristit će se postojeće katastarska podloga u digitalnom obliku 
za predmetnu katastarsku općinu kao i planovi postojeće i planirane infrastrukture za ovo 
područje.  
 
7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 7. 

 
Na osnovi Odluke o izradi Planova, programskih zahtjeva, procijenjene vrijednosti radova 
Općina Klinča Sela, kao Naručitelj, izbor Izrađivača Plana provest će postupkom nabave 
robe manje vrijednosti, odnosno pozivnim natječajem za dostavu ponude renomiranim 
pravnim osobama sa iskustvom na izradi sličnih planova.  
Općina Klinča Sela, kao Naručitelj vodit će računa o provođenju postupka izrade i donošenja 
Planova kao i o izboru najpovoljnijeg prometnog rješenja. 
 
8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PODLOGA I 

ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH PODLOGA 
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Članak 8. 

 
Plan će se izraditi na digitaliziranoj katastarskoj podlozi (u mjerilu 1:2000). Za potrebe izrade 
ovog Plana Općina će pribaviti i dostaviti Izrađivaču najnovije orto-foto snimke Općine u 
digitalnom obliku. 

 
Članak 9. 

 
Popis tijela i osoba (određeni posebnim propisima) koja će sudjelovati u izradi Plana kroz 
osiguravanje podataka iz svog djelogruga te podnošenjem zahtjeva da se određeni dijelovi 
Plana usklade sa stvarnim stanjem ili njihovim potrebama: 
 

12. Ured Državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove – Ispostava Jastrebarsko, V. 
Mačeka 2 

13. HEP, Operatorskog prijenosa sustava, Prijenosno područje Zagreb i HEP, Operator 
distribucijskog sustava Elektra Zagreb – Pogon Jastrebarsko, Cvetkovačka 2A 

14. Komunalno Klinča Sela d.o.o. Donja Zdenčina, M. Gupca 1  
15. MUP RH– PU Zagrebačka, Policijska postaja Jastrebarsko, I. Brlić Mažuranić 1 
16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zagreb, Zadarska 80 
17. Zagrebačka županija, Ulica Grada Vukovara 72/V 
18. HT d.d. Zagreb, Savska cesta 32 i drugi fiksni telefonski operateri  
19. Mobilni telefonski operateri 
20. Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb, A. Mihanovića 12 
21. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 
22. Mjesni odbor Klinča Sela 

 
 

9.  ROK ZA IZRADU PLANA I NJEGOVIH FAZA 
 

Članak 10. 
 

Po donošenju Odluke o izradi Plana, Općina će pripremiti sve podloge iz članka 8 ove 
Odluke.  
Odluka o izradi će se, u skladu sa čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, dostaviti 
tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke s pozivom da u roku od 10 dana dostave svoje 
zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za uvrštenje u Plan. 
Po sklapanju Ugovora sa odabranim Izrađivačem Plana, utvrdit će se rokovi unutar kojih će 
se  

- održati prethodna rasprava te izraditi potrebno Izvješće; 
- utvrditi nacrt prijedloga Plana te uputiti na javni uvid i raspravu, a nakon 

prihvaćenog Izvješća o prethodnoj raspravi. Javni uvid trajat će 30 dana; 
- izraditi Odgovore na primjedbe fizičkih i pravnih osoba; 
- izraditi Konačni prijedlog plana, a nakon što izabrano Povjerenstvo pregleda i 

prihvati odgovore Izrađivača na pristigle primjedbe; 
Konačni prijedlog Plana s prihvaćenim primjedbama i prijedlozima, Izvješće o prethodnoj 
raspravi, Izvješće o javnoj raspravi, dostavit će se Općinskom Vijeću radi utvrđivanja Odluke 
o donošenju Plana. 
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10.         ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA 
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I 
DONOŠENJA PLANA 
 

Članak 11. 
 

Do donošenja Odluke o usvajanju Plana ne mogu se izdavati akti kojima se odobrava gradnja 
građevina prema važećem Planu. 
 
11.        IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 
 

Članak 12. 
 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Investitora. 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Klinča Sela».  
 
Klasa: 021-05/10-01/04 
Urbroj: 238/13-01-10-12 
Klinča Sela, 18. lipnja 2010. godine 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KLINČA SELA 
               Vlado Bistrica 
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