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Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09) i članka 

78. Stavak 1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 

90/11 i 50/12) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 1. Sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine 

donijelo je, 

 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Klinča Sela („Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 11/11). 

 

Članak 2. 

U članku 6. Stavak 1. alineja 6.  se briše i zamjenjuje novom alinejom: 

„- formiranje izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Donja Zdenčina s namjenom hoteli, 

turističko naselje, autohtono selo (eko-selo), vile s bazenima, autokamp s bungalovima i slično, 

ukupnog kapaciteta do 1.000 ležaja“. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Klinča Sela“. 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 238/13-01-13-3 

U Klinča Selima 28.02.2013. 

 

        

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


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         OPĆINE KLINČA SELA 

                Vlado Bistrica  

 

 

 

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 41/01- pročišćeni tekst) te 

članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09) Općinsko vijeće 

Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine donijelo je, 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  STATUTA OPĆINE KLINČA SELA 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09) mijenja se članak 18. stavak 

3. Statuta koji sada glasi:  

 

„Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma , te većina 

vijeća mjesnih odbora.“ 

   

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase: 

 

„ Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina općinskog vijeća , odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio načelnik, ili većina mjesnih odbora , općinsko vijeće dužno je 

izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi 

se većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, općinsko vijeće 

dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.  Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 

 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 20. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim odluke donesene na savjetodavnom 

referendumu koja nije obvezatna“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

„Član općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 28. stavku 2. riječ „troškova“ briše se. 



 

 

Iza stavka 2. dodaje se  stavak 3. koji glasi: 

 

„Članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.“  

 

Članak 5. 

 

Članak 33. stavak 5. statuta mijenja se na način da umjesto teksta : „u daljnjem roku od 15 dana“ sada 

stoji „u roku od 8 dana“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 34. točka 3. mijenja se i glasi: 

 

„- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 

određene zakonom, drugim propisom ili statutom“ 

 

Članak 7. 

 

U članku 36. stavku 4. iza riječi „elektroničkim putem“ stavlja se točka, a riječi „te se održavati putem 

videoveze (videofrekvencija)“ brišu se. 

 

Članak 8. 

 

Naslov iznad članka 40. koji glasi „2.IZVRŠNA TIJELA“ mijenja se i glasi: „2. IZVRŠNO TIJELO“. 

 

U članku 40. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase: 

 

„Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 

načelnika u slučajevima propisanim Zakonom. 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na 

neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša  ako je 

mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata. 

 

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i 

dužnosti  općinskog načelnika.“ 

 

Članak 9. 

 

Mijenja se članak 42. koji  sada glasi: 

 

„ Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima 

propisanim posebnim Zakonom. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 

prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika.“ 

 

Članak 10. 

 

Mijenja se članak 43. koji  sada glasi: 

 



„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se 

traži opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 

 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika. 

 

Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od 

održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju 

redovni izbori za općinskog načelnika“. 

 

Članak 11. 

 

Mijenja se članak 44. Koji sada glasi: 

 

„Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 

je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina 

iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.“ 

 

Članak 12. 

 

Iza članka 44. dodaje se novi članak 44.a koji glasi: 

 

      44.a 

 

„Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će 

se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i 

zamjeniku , do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik 

Vlade. 

 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon  isteka dvije godine mandata, neće se 

raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata 

obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim. 

 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku 

neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika. 

 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika iz stavka 2. Ovog članka 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 

 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika prestao opozivom raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 

 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu.“  

 

Članak 13. 

 

U članku 45. stavak 1. riječi: „općim i izravnim“ zamjenjuju se riječju: „neposrednim“. 

 

 

 

 



Članak 14. 

 

Članak 46. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od 

primjene opći akt općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, 

općinski načelnik donijeti će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg 

akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.“ 

 

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 

„Ako općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 3. Ovog članka, općinski načelnik dužan 

je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o 

obustavi općeg akta.“ 

 

Članak 15. 

 

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

„Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučaju propisanom 

člankom 40. stavak 3. ovog Statuta“. 

 

Članak 16. 

 

U članku 49. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 

 

„Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine i raspolaganju ostalom 

imovinom u skladu s Zakonom, Statutom i posebnim propisima“. 

 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„U slučaju iz stavka 1. točke 5. Ovog članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganje ostalom 

imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 

1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000.000,00, tada može odlučivati najviše do 

70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 

mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 

 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.  koji glasi: 

 

„O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 

vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovog članka odlučuje općinsko vijeće. 

 

Članak 17. 

 

Članak 62. stavak 2. briše se. 

 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

 

„Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

 



Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim 

izbornim sustavom. Postupak izbora određuje predstavničko tijelo posebnom odlukom.“ 

 

Dosadašnji stavak 3. briše se. 

 

Članak 18. 

 

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a 

 

      62.a 

 

„Općina je dužna provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. 

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo.“ 

 

Članak 19. 

 

U članku 64. stavak 1. riječi: „tajnim glasovanjem“ zamjenjuje se riječima: „većinom glasova svih 

članova“. 

 

Članak 20. 

 

U članku 78. stavak 2. iza teksta „postupku propisanom zakonom“ dodaje se tekst „i poslovnikom 

predstavničkog tijela“ 

 

U članku 78. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5., koji glase: 

 

„Predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkog tijela mogu predložiti donošenje odluke o 

privremenom financiranju“ 

 

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 

donošenja. 

 

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje 

se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom“. 

 

Članak 21. 

 

U članku 83. riječ: „samopravnog“ zamjenjuje se riječju: „samoupravnog“. 

 

Članak 22. 

 

U članku 85. stavak 1. briše se točka i dodaju se riječi: „(upravne stvari)“. 

 

U stavku 2. iza riječi „donose“ dodaje se riječ: „prvostupanjska“. 

 

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase: 

 

„Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona 

o upravnim sporovima“. 

 

 

 



Članak 23. 

 

Članak 86. briše se. 

 

Dosadašnji članak 87. postaje članak 86., članak 88. članak 87. i tako redom. 

 

 

Članak 24. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“ 

 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 238/13-01-13-4 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

       PREEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KLINČA SELA 

                 Vlado Bistrica 

 

 

 

 
 

Na temelju članka 61. Stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 

34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09) Općinsko vijeće Općine 

Klinča Sela na 1. sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine donijelo je, 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O IZBORU ČLANOVA MJESNIH ODBORA OPĆINE KLINČA SELA 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izboru članova mjesnih odbora Općine Klinča Sela  mijenja se članak 2. na način da 

umjesto teksta „neposredno tajnim glasovanjem“ sada stoji „na neposrednim izborima tajnim 

glasovanjem razmjernim izbornim sustavom“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 5. stavak 1. iza točke dodaje se rečenica: „Izbori za članove vijeća mogu se raspisati za dan 

kada se provode i lokalni izbori“. 

 

Članak 3. 

 

Mijenja se članak 7. stavak 2. točka 1. na način da umjesto teksta: „danom kada vijeće mjesnog odbora 

donese odluku o prestanku mandata“ sada stoji: „danom dostave pisane ostavke“. 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Mijenja se članak 8. stavak 1. na način da umjesto teksta „član Općinskog poglavarstva“ sada stoji:      

“ član vijeća drugog mjesnog odbora“ . 

 

Članak 5. 

 

Mijenja se članak 11. stavak 1. i 2. na način da umjesto teksta „matični broj građana“ sada stoji „OIB“. 

 

Članak 6. 

 

Mijenja se članak 14. stavak 1. na način da umjesto teksta: „u roku 12 (dvanaest) dana“ sada stoji: „ u 

roku 14 (četrnaest) dana. 

 

Članak 7. 

 

Mijenja se članak 17. stavak 1. na način da umjesto teksta „Općinsko poglavarstvo“ sada stoji : 

„načelnik općine“. 

 

Članak 8. 

 

Mijenja se članak 18. stavak 1. na način da umjesto teksta: „proporcionalnom izbornom metodom“ 

sada stoji: „razmjernim izbornim sustavom.“  

 

Članak 9. 

 

Mijenja se članak 21. stavak 2. koji sada glasi: 

 

„Općinsko izborno povjerenstvo imenuje općinski načelnik“. 

 

Članak 10. 

 

Mijenja se članak 39. stavak 1. na način da umjesto teksta: „Općinskom poglavarstvu“ sada stoji: „ 

Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji“. 

 

Mijenja se članak 39. stavak 3. Na način da umjesto teksta: „Općinsko Poglavarstvo“ sada stoji: „Ured 

državne uprave u Zagrebačkoj županiji“. 

 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“. 

 

KLASA:021-05/13-01/01 

URBROJ:238/13-01-13-5 

Klinča Sela, 28.02.2013.  

 

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         OPĆINE KLINČA SELA 

                Vlado Bistrica  

 

 

 

                           

 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ 24/11 i 61/11), te članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke 



županije“ broj 15/09) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. 

veljače 2013. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2013. Godini 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna Općine Klinča Sela za 2013. godinu u iznosu od 

45.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Klinča Sela imaju političke 

stranke koje imaju člana u općinskom vijeću i nezavisni članovi općinskog vijeća koji su izabrani s 

nezavisnih lista. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog 

vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju 

njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u 

političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju 

političkoj stranci kojoj je pripadao u vrijeme konstituiranja Općinskog vijeća. 

U slučaju udruživanju dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik 

političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

Ukoliko nezavisni vijećnik izabran s nezavisne liste nakon konstituiranja Općinskog vijeća 

postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje 

financiranje ostaju tom vijećniku. 

 

Članak 4. 

Raspoređena sredstva iz članka 3. Ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke, 

odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika. 

 

Članak 5. 

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

Sela“ 

 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ:238/13-01-13-7 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

       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 1. sjednici održanoj dana 28.02.2013. donosi 

 



ODLUKU 

 o dopuni Odluke o pravima i obavezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Klinča Sela 

Članak 1. 

Odluka o pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Klinča Sela dopunjuje se na način da se iza članka 36. stavak 3. dodaju stavak 4. i stavak 5. koji glase: 

 

„Osnovna plaća službenika i namještenika uvećati će se za svaki sat rada i to: 

- Za prekovremeni rad 50% 

- Za rad subotom 25% 

- Za rad nedjeljom 35% 

- Za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150% 

 

Dodaci iz stavka 4. ovog članka međusobno se ne isključuju.“  

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom Glasniku Općine Klinča Sela. 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj:238/13-01-13-8 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                   OPĆINE KLINČA SELA 

            Vlado Bistrica 

 

 

 

Na temelju članka 31. Stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03., 

82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11 i 144/12) te članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik 

Zagrebačke županije“ broj 15/09) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj 

dana 28.02.2013. donosi 

ODLUKU 

 O izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Klinča Sela 

Članak 1. 

 

U odluci o Komunalnom doprinosu Općine Klinča Sela u  članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. 

koji glasi: 

 

„U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno ako postoji više 

investitora, suvlasnici odnosno investitori obvezni su u pisanom obliku, ovjerenom kod javnog 

bilježnika, odrediti tko je od njih obveznik plaćanja komunalnog doprinosa“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 



Članak 2. 

 

Mijenja se članak 7. u dijelu koji se odnosi na I. ZONU iza točke b) dodaju se nove točke c) i d) koje 

glase: 

 

„c) pomoćne dvorišne zgrade (garaže, ložione) 

 

-javne površine               1,00 kn/m3 

-groblje         0 kn/m3 

-nerazvrstane ceste               2,50 kn/m3 

-javna rasvjeta                1,50 kn/m3 

 

UKUPNO:        5 kn/m3 

 

d) gospodarski objekti za poljoprivredne potrebe (štale, svinjci, kokošinjci, spremišta biljne hrane 

za životinje, spremišta za poljoprivredne strojeve) 

 

-javne površine        0 kn/m3 

-groblje         0 kn/m3 

-nerazvrstane ceste               0,50 kn/m3 

-javna rasvjeta                      0 kn/m3 

 

UKUPNO:                 0,50 kn/m3 

 

U dijelu koji se odnosi na II. ZONU iza točke b) dodaju se nove točke c) i d) koje glase: 

 

c) pomoćne dvorišne zgrade (garaže, ložione) 
 

-javne površine                0,75  kn/m3 

-groblje          0 kn/m3 

-nerazvrstane ceste                             2,25 kn/m3 

-javna rasvjeta                1,00  kn/m3 

 

UKUPNO:                 4,00 kn/m3 

d) gospodarski objekti za poljoprivredne potrebe (štale, svinjci, kokošinjci, spremišta biljne hrane 

za životinje, spremišta za poljoprivredne strojeve) 

 

-javne površine                    0 kn/m3 

-groblje                     0 kn/m3 

-nerazvrstane ceste              0,50 kn/m3 

-javna rasvjeta                    0 kn/m3 

 

UKUPNO:                0,50 kn/m3 

Članak 3. 

 

U članku 9. stavak 3., 4. i 5.  brišu se. 

 

Članak 4. 

 

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavci 5.i 6. koji glase : 

 

   „Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća jednokratno 

ostvaruje popust od 10%. 

 



 Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća u obrocima, dužan 

je dati istrument osiguranja plaćanja kod izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.“ 

 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.  

 

Članak 5. 

 

U članku 11. mijenja se stavak 1. na načina da umjesto teksta „Na temelju Odluke Općinskog 

Poglavarstva Općine Klinča Sela (dalje: Općinskog poglavarstva) sada stoji „na temelju Odluke 

načelnika Općine Klinča Sela (dalje: načelnika Općine)“. 

U članku 11. Mijenja se stavak 2. Na način da umjesto teksta „na temelju Odluke Općinskog 

poglavarstva“ sada stoji „na temelju Odluke načelnika Općine“. 

U članku 11. Mijenja se stavak 3. Na način da umjesto teksta „na temelju Odluke Općinskog 

poglavarstva“ sada stoji „na temelju Odluke načelnika Općine“. 

 

U članku 11. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:  

 

„Iznimno komunalni doprinos za gospodarske objekte za poljoprivredne potrebe (štale, svinjci, 

kokošinjci, spremišta biljne hrane za životinje, spremišta za poljoprivredne strojeve) u I. i II. zoni ne 

naplaćuje se u postupku uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (legalizacija 

zgrada) i to isključivo ako je zahtjev za legalizaciju podnesen do roka propisanog Zakonom o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).“   

 

„Iznimno iznos komunalnog doprinosa umanjuje se za 30%, ali samo u postupku uključivanja 

u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (legalizacija zgrada) i to isključivo ako je zahtjev za 

legalizaciju podnesen do roka propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12).“ 

 

Članak 6. 

 

U članku 15. mijenja se tekst „Općinskog Poglavarstva“ na način da sada stoji „načelnika 

Općine“. 

 

Članak 7. 

 

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

Sela. 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-9 

 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

      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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. 

godine, donijelo je 

 

       ODLUKU 

o sufinanciranju nabave loznih cijepova za 2013., 2014. i 2015. 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 

za 2013., 2014. i 2015. godinu. 

 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela. 

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

nabavljenom i u proljeće 2013., 2014., i 2015. 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 one godine u kojoj se traži sufinanciranje 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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važit i Odluka o sufinanciranju nabave loznih 

cijepova za 2013. godinu („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012.)  

 

Članak 5. 

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

Sela». 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-10 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

 

      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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju nabave voćnih sadnica za 2013., 2014. i 2015. 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 

za 2013., 2014. i 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela. 

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

nabavljenom i u 2013., 2014. i 2015. 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 godini u kojoj traže pravo na sufinanciranje 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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju nabave voćnih 

sadnica za 2013. godinu („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012). 

 

Članak 5. 

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

Sela». 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-11 

Klinča Sela, 28.02.2013. 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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, 

donijelo je 
 



 

       ODLUKU 

novčanim poticajima za sufinanciranje pčelarstva u 2013., 2014. i 2015. 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 za 2013., 2014. i 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela. 

 

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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanim poticajima za sufinanciranje 

pčelarstva u 2013. godini („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2013). 

 

Članak 8. 

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

 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-12 

Klinča Sela, 28.02.2013.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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013.  

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2013., 2014. i 2015. godini 

 

 

Članak 1. 

Općina Klinča Sela će u 2013., 2014. i 2015. 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. 

 

Članak 3. 

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

2013., 2014. i 2015. 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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važit Odluka o sufinanciranju premije osiguranja 

usjeva i nasada u 2013. godini („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012). 

 

Članak 8. 

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

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-13 

 

Klinča Sela, 28.02.2013. 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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. 

godine, donijelo je 

 

       ODLUKU 

o sufinanciranju proizvodnje cvijeća za tržište za 2013., 2014. i 2015. 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 za 2013., 2014. i 2015. godinu.  

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela. 

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., 2014., 2015. 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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju proizvodne cvijeća za 

2013. godinu („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012) 

 

Članak 6. 

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

Sela». 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-14 

Klinča Sela, 28.02.2013. 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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. 

godine, donijelo je 

 

        ODLUKU 

o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2013., 2014. i 2015. godini 

  

 

        Članak 1. 

Općina Klinča Sela će u 2013., 2014 i 2015. godini 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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju umjetnog 

osjemenjivanja krava plotkinja („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012). 

 

Članak 6. 

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

 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-15 

Klinča Sela, 28.02.2013. godine. 

 

        

 PREDSJEDNIKOPĆINSKOG 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 1. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013.  

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju uzgoja i držanja junica u 2013., 2014. i 2015. godini 

 

 

Članak 1. 

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

sredstava za sufinanciranje junica u 2013., 2014. i 2015. godini, te prava i obveze korisnika 

sufinanciranja. 

 

Članak 2. 

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Proračunu Općine Klinča Sela. 

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. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju uzgoja i držanja 

junica u 2013. Godini („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2012). 

 

Članak 8. 

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

Sela». 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-16 

Klinča Sela, 28.02.2013. 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 1. sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine donijelo je, 

 

ODLUKU 

o prestanku važenja Odluke o sufinanciranju priključka na kanalizaciju 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o sufinanciranju priključka na kanalizaciju, Klasa: 021-05/05-

01/05, Urbroj: 238/13-01-05-5 koju je Općinsko vijeće Općine Klinča Sela donijelo na 5. sjednici 

održanoj dana 8. travnja 2005. godine. 

 

Članak 2 . 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom Glasniku Općine Klinča Sela. 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/01 

Urbroj: 238/13-01-13-17 

 

Klinča Sela, 28.02.2013. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         OPĆINE KLINČA SELA 

                 Vlado Bistrica 



 

 

Na temelju članka 102., u svezi s člankom 100. Stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta 

Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09) Općinsko vijeće Općine 

Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj dana  28. veljače 2013. godine donijelo je 

 

 

Ispravak greške u Detaljnom planu uređenja 

 „Središta Klinča Sela“ 

 

 

Članak 1. 

 

U Detaljnom planu uređenja „Središta Klinča Sela“ („Glasnik Zagrebačke županije 

broj 16/05 i 9/2006; „Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 11/2011) u članku 2. na kraju stavka 

(1) mijenja se tabela na način da se brišu riječi „Najveća“ i riječ „Najveći“.             

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine 

Klinča Sela“. 

 

            
 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 238/13-01-13-18 

Klinča Sela, 28.02.2013.  

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                          OPĆINE KLINČA SELA 

             Vlado Bistrica 

                                                                                                             

                                                                                                 
 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) Općinski načelnik, 

na prijedlog v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela, donosi 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela  

za 2013. godinu 

I. 

Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Klinča Sela tijekom 2013. godine. 



II. 

Plan prijama u službu sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu  

- popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina 

 - potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu 

 - potreban broj službenika na određeno vrijeme 

- potreban broj vježbenika 

 - potreban broj pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

         III. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klinča Sela zaposleno je 4 službenika.  

    

IV. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu nisu zaposleni pripadnici nacionalnih manjina. 

         V. 

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu: 

-  VSS - 3 službenika 

-  SSS - 2 službenika 

 

VI. 

Utvrđuje se potreban broj službenika na određeno vrijeme: 

U 2013. godini ne planira se prijam službenika na određeno vrijeme. 

        VII. 

U 2013. godini ne planira se prijam u službu vježbenika. 

        VIII. 



Sukladno odredbama članaka 20. i 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 

Općina Klinča Sela nije u obvezi osigurati zastupljenost pripadnicima nacionalnih manjina u 

svom predstvničkom tijelu niti je njihova zastupljenost predviđena Statutom Općine Klinča 

Sela. 

IX. 

Plan prijma u službu objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela». 

 

 

Klasa: 100-01/13-01/01 

Ur. broj: 238/13-03-13-1 

Klinča Sela,  29. siječanj 2013. godine 

 

Općinski načelnik: 

       Miljenko Vučković, dipl. ing. 
 

 

 

 


