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Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13., 152/14. i 99/15.) i članka 34. Statuta Općine
Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09. i „ Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine
Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09.03.2016. godine donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u socijalnoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Klinča Sela, jesu pomoći za podmirenje
osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
Članak 2.
Sredstva namijenjena zadovoljavanju potreba na području socijalne skrbi planirana su i utrošena kako slijedi
PLANIRANO
UTROŠENO
-pomoć za podmirenje troškova stanovanja
35.000,00
29.100,00
-pomoć za ogrjev
24.700,00
24.700,00
- subvencije boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
1.120.000,00
1.105.530,00
-pomoć za novorođenčad
65.000,00
45.900,00
- subvencije pripreme toplog obroka za školsku djecu (osmogodišnja škola) čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja
45.000,00
40.590,00
- pomoć obiteljima i kućanstvima (po zamolbama)
60.000,00
42.966,21
- pomoć za kupnju karata u javnom gradskom prijevozu invalidnim osobama na području Općine i ostale pomoći invalidima
10.000,00
5.085,00
-sufinanciranje cijene prijevoza đaka i ZET
340.000,00
323.157,05
- pomoć za kupnju školskih knjiga
25.000,00
20.400,00
- pomoć učenicima i studentima
SVEUKUPNO
1.724.700,00
1.637.428,26

IZVORI FINANCIRANJA
-opći prihodi i primici
-pomoći-Zagrebačka županija

1.612.728,26
24.700,00 kn

Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela».

KLASA: 021-05/16-01/ 01
URBROJ: 238/13-01-16- 4

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Stjepan Juranko

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. i «Službeni glasnik Općine Klinča Sela» broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine
Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09.03.2016. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE KLINČA SELA ZA 2015. GODINU
I
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela u 2015. godini utvrđene su kulturne djelatnosti i poslovi u
kulturi koji će se financirati iz Proračuna Općine.
II
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»
- Udruga za očuvanje prirode i kulturno – povijesne baštine «Zdenčina 1562»
- Udruga mladih „Osmijeh“.

III

Za javne potrebe u kulturi planirana su i utrošena sredstva kako slijedi:
PLANIRANO
226.000,00 kn

UTROŠENO
203.500,00 kn
IV

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela».

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-5
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 74. st.2. Zakon o športu («Narodne novine» broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.),
članka 34. Statuta Općine Klinča Sela ( „Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09. i «Službeni glasnik Općine Klinča Sela» broj
2/13.), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09.03.2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE KLINČA SELA ZA 2015. GODINU
I
Na području Općine Klinča Sela egzistiraju slijedeći športovi:
- nogomet
- hrvanje
- atletika
- konjički sport
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.»
8. Malonogometni klub «Okić
9. Konjički klub «As – Klinča Sela»
10. Malonogometni klub „Klinča Sela“
11. Atletski klub „Okić“
I
Za javne potrebe u športu u 2015. godini planirana su i utrošena sredstva kako slijedi:

PLANIRANO
a) redovna djelatnost
340.000,00 kn
UKUPNO:

UTROŠENO

336.730,00 kn
340.000,00 kn

336.730,00 kn

III
Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela».
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju čl. 30. St. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04.,
110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i čl. 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 15/09. i „Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela, na svojoj
1. sjednici održanoj dana 09.03.2016. godine, utvrdilo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Općine Klinča Sela u 2014. godini odnosi se na građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene, i
to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta,
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
prijevoz putnika u javnom prometu,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada.

U ovom Izvješću prikazan je opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s planiranim troškovima i
utrošenim sredstvima.

PLANIRANO (kn)

IZVRŠENO (kn)

Opis i naznaka poslova
1.Javne površine

2. NERAZVRSTANE CESTE:
Geodetski elaborat
evidentiranja izvedenog stanja
i troškovi rješavanja vlasničkih
odnosa i upis u vlasničke
knjige ceste Goli Vrh-Tržić

50.000,00

30.350,00

Geodetski elaborat
evidentiranja izvedenog stanja
i troškovi rješavanja vlasničkih
odnosa i upis u vlasničke
knjige ceste Beter-Repišće

50.000,00

27.200,00

50.000,00

13.750,00

70.000,00

42.500,00

30.000,00

-

Izgradnja ceste u Donjoj
Zdenčini do pročistača-idejni
projekt
Geodetski elaborat
evidentiranja izvedenog
stanja, troškovi rješavanja
vlasničkih odnosa i upis u
vlasničke knjige ceste Novo
Selo-Poljanica Okićka
Geodetski elaborat
evidentiranja izvedenog stanja
i troškovi rješavanja vlasničkih
odnosa i upis u vlasničke

knjige ceste u Kozlikovi-Glogov
Grm II
Projekt pristupne ceste za
gospodarsku zonu Kupinec
Uređenje trga kod Stare škole
u Zdenčini

100.000,00
100.000,00

58.500,00
99.902,25

U K U P N O:

450.000,00

272.202,25

Izgradnja javne rasvjete prema
zahtjevima mjesnih odbora

50.000,00

31.254,89

U K U P N O:

50.000,00

31.254,89

500.000,00

45.910,00

6.591.648,28
7.091.648,28

6.492.681,77
6.538.591,77

26.000,00

26.000,00

156.000,00

29.050,50

61.247,00
243.247,00

61.247,00
116.297,50

3. GROBLJA:

UKUPNO:
4. JAVNA RASVJETA

5. OPSKRBA PITKOM VODOM:
Izgradnja hidrantskog voda za
Osnovnu školu
Prijenos vodnih građevina na
Vodovod Klinča Sela d.o.o.

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA:
Izrada elaborata zaštite
okoliša za zahtjev za ocjenu o
potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoliš uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
Općine Klinča Sela
Projekt poboljšanja sustava
javne odvodnje Općine Klinča
Sela
Prijenos vodnih građevina na
Vodovod Klinča Sela d.o.o.
U K U P N O:
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:
7.834.895,28

6.958.346,41

S V E U K U P N O:

ISKAZ PLANIRANIH I UTRŠENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIJSKIH
SREDSTAVA

PLANIRANO (kn)

IZVRŠENO (kn)

1. Komunalni doprinos

300.000,00

203.554,89

2. Naknada za koncesije
3. Vodni doprinos
4. Zagrebačka županija
5. Opći prihodi i primici
6.Naknada za priključenje na
komunalnu infrastrukturu
7.Prihod
od
prodaje
nefinancijske imovine

42.000,00
80.000,00
750.000,00
8.000,00

0
24.513,50
174.862,75
0

2.000,00

1.486,50

6.652.895,28

6.553.928,77

S V E U K U P N O:

7.834.895,28

6.958.346,41

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Klinča Sela“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-7
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 28. Stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03., 82/04., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i članka 34. Statuta Općine Klinča Sela ( „Glasnik Zagrebačke županije“
broj 15/09. i "Službeni glasnik Općine Klinča Sela" broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj 1. sjednici održanoj
dana 09.03.2016. godine utvrdilo je:

IZVJEŠEĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA ZA 2015. GODINU

I. ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

RASPORED SREDSTAVA PO MJESNIM
ODBORIMA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
I CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Planirana su i utrošena sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta kako slijedi:
PLANIRANO
a) navoz puteva kamenim nasipnim materijalom
- navoz kamena
190.000,00
- razgrtanje kamena
30.000,00
b) izrada cjevnih propusta
i održavanja cestovnih kanala
- iskop cestovnih kanala
200.000,00
- zacjevljenje cestovnih kanala
120.000,00
- betonske cijevi
2.000,00
c) cestovna signalizacija
10.000,00
d) malčiranje i košnja bankina
60.000,00
e) krpanje udarnih rupa
40.000,00
f) rad stroja na sanaciji cesta
50.000,00
g) postava prometnih znakova
3.000,00
h) održavanje nogostupa
10.000,00
i) nabava, dobava i ugradnja frezanog asfalta 50.000,00
j) popravak bankina
10.000,00
UKUPNO:
775.000,00

- izgradnja mosta u Golom Vrhu preko potoka Okićnica
15.000,00
- sanacija klizišta u Gornjoj Purgariji
7.000,00
- sanacija klizišta u Betru
20.000,00
- sanacija klizišta u Repišću (kod Bašića)-II faza
40.000,00
- pojačano održavanje cesta prema izvanrednim okolnostima 50.000,00
- održavanje šumskih cesta
30.000,00
- sanacije ceste u Repulčevoj ulici
67.000,00
- sanacija mosta u Repišću
5.000,00
- sanacija ceste kod kapelice u Gornjoj Purgariji
7.000,00
- sanacija mostova u Kupincu (prema farmi i
kod Šimanovića)
8.000,00
- sanacija klizišta u Gradskom Selu
10.000,00
- izrada izvedbenog projekta zacjevljenja uz cestu D1
9.000,00
UKUPNO:

268.000,00

UTROŠENO

137.699,73
18.356,66

160.930,83
69.838,69
609,75
4.365,00
43.697,88
29.944,73
34.225,00
1.346,55
8.587,40
32.427,50
9.719,00
551.748,72

14.740,08
6.814,40
26.850,00
65.018,48
4.567,75
6.712,44
6.810,95
9.375,00
140.889,10

Zimsko čišćenje prometnica obavlja se u periodu od 01. 01. do 31. 03. 2015. i od 15. 11. do 31. 12. 2015. godine, a
planirana su i utrošena sredstva kako slijedi:
- kamena sipina i industrijska sol
65.000,00
49.998,75
- troškovi čišćenja
300.000,00
221.198,13
_____________________________________________________________________
365.000,00
271.196,88
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja: - opći prihodi i primici

1.408.000,00

963.834,70

953.000,00

558.365,28

- komunalna naknada
- šumski doprinos

450.000,00
5.000,00

402.038,55
3.430,87

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA

Za održavanje čistoće javnih površina i čišćenje zelenih površina planirao je i utrošeno kako slijedi:
PLANIRANO
-košnja trave, sječa grana i sadnja cvijeća

45.000,00

UTROŠENO
33.744,09

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

III. ODRŽAVANJE GROBLJA, OBJEKATA NA GROBLJIMA I SPOMENIKA
Održavanje groblja povjereno je «Komunalnom Klinča Sela» d.o.o., Klinča Sela, Matije Gupca 1.
PLANIRANO

UTROŠENO

- održavanje groblja
- održavanje objekata na groblju
- odvoz smeća sa sva tri groblja

300.000,00
16.000,00
100.000,00

258.641,52
89.384,44

SVEUKUPNO:

416.000,00

348.025,96

Izvor financiranja:- opći prihodi i primici
- grobna naknada
- ostali prihodi groblja
- spomenička renta
- Općina Pisarovina

116.880,00
250.000,00
20.000,00
8.000,00
21.120,00

64.905,96
250.000,00
12.000,00
21.120,00

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 i za to planirano je i utrošeno kako slijedi:
PLANIRANO

UTROŠENO

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.000,00
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
80.000,00
51.968,75
- energija - javna rasvjeta
545.000,00
437.156,32
_________________________________
SVEUKUPNO:
630.000,00
489.125,07
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici

630.000,00

489.125,07

REKAPITULACIJA
1. Održavanje, sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 1.408.000,00
2. Održavanje čistoće javnih površina i čišćenje zelenih
površina
45.000,00

963.834,70
33.744,09

3. Održavanje groblja, objekata na grobljima i spomenika
416.000,00
348.025,96
4. Održavanje i potrošnja javne rasvjete
630.000,00
489.125,07
_____________________________________________________________________
2.499.000,00
1.834.729,82
Izvori financiranja: komunalna naknada
grobna naknada
ostali prihodi groblja
opći prihodi i primici
šumski doprinos
spomenička renta
Općina Pisarovina
ZAKLJUČNE ODREDBE

450.000,00
250.000,00
20.000,00
1.744.880,00
5.000,00
8.000,00
21.120,00

402.038,55
250.000,00
12.000,00
1.146.140,40
3.430,87
21.120,00

Ovo izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Klinča Sela“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-8

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 15/09 i "Službeni Glasnik Općine
Klinča Sela" broj 2/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Klinča
Sela na sjednici održanoj 09. ožujka 2016.godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi plana: Točkasta izmjena I. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ (DPU 3)
(u daljnjem tekstu „točkasta izmjena plana“)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Donosi se Odluka o izradi plana: Točkasta izmjena I. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ (DPU 3)
(u daljnjem tekstu: Odluka). Ovom Odlukom određuje se obaveza izrade i donošenja točkaste izmjene plana.
(2)Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja je jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela.
(3)Odlukom se uređuje pravna osnova, razlozi za izradu točkaste izmjene i dopuna Plana, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi
i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga, način pribavljanja stručnih rješenja i način pribavljanja odgovarajućih
geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu točkaste izmjene i dopune Plana iz područja svoga djelovanja, kao i drugih sudionika koji će sudjelovati u toj
izradi, zatim rokovi za izradu, zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje za vrijeme trajanja izrade, te financiranje izrade .
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE TOČKASTE IZMJENE PLANA
Članak 2.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja točkaste izmjene je Općina Klinča Sela.
-Točkasta izmjena Plana izrađuje se i donose na temelju sljedeće pravne osnove:
- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04),
- te ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja, kao i posebni propisi.

Za izradu točkaste izmjene plana nije obvezna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. (mišljenje
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 351-03/13-04/306, urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 13.1.2014. godine).
III. RAZLOZI ZA IZRADU TOČKASTE IZMJENE PLANA
Članak 3.
Prostorni plan uređenja Općine Klinča Sela donesen je 2000. godine, a njegove izmjene i dopune su izrađivane 2001., 2003., 2005.,
2010. i 2011. godine. Prostorni je plan odredio obavezu izrade Detaljnog plana uređenja središta Klinča Sela (DPU 3) izmjena
Detaljnog plana uređenja “Središta Klinča Sela” donesen je i objavljen u “Službeni glasnik” Općine Klinča Sela 11/11
Tijekom primjene važeće I. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ ukazala se potreba za manjom
točkastom izmjenom prostornog rješenja čija je svrha detaljnije definiranje prostornog zahvata centralnog trga naselja te način
izgradnje na tom prostoru. Ovom točkastom izmjenom plana osigurat će se prostorni preduvjeti za relizaciju centralnog trga Dr.
Franje Tuđmana kao i pratećih građevina.
IV. OBUHVAT IZMJENA PLANA
Članak 4
Točkasta Izmjena Plana zahvaća oko 4.200 m2. Zona zahvata omeđena je na sjevernoj strani Amruševom ulicom – Sa istočne
strane prostor zahvata je omeđen postojećom stambenom ulicom. Sa južne strane prostor zahvata omeđen je stambenom ulicom
i to tako da zona zahvata zahvaća sjeverni niz parkirališta ove prometnice. dok sa zapadne strane graniči sa zonom M1- mješovite
namjene – pretežito stambene.
Parcela centralnog objekta na trgu oznake IS-6 površine je cca 1200 m2
Parcela centralnog trga oznake IS- 5 površine je cca 3000 m2
V. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA
Članak 5.
Prostorni plan Općine Klinča Sela usvojen je 2000. godine a nakon toga je nekoliko puta mijenjan i dopunjavan. Posljednje izmjene
i dopune usvojilo je Općinsko vijeće Općine Klinča Sela 2011. godine, čime su za područje Općine utvrđeni uvjeti i način gradnje u
odnosu na stanje u prostoru u trenutku izrade i donošenja Plana. Prostorni razvoj Općine Klinča Sela se u zadnjih desetak godina
odvija u skladu s planskim postavkama, na način da se sukladno mogućnostima gradi komunalna infrastruktura, javni i društveni
sadržaji. Važećim Detaljnim planom propisani su načini i uvjeti gradnje na prostoru centra te je izgrađeno nekoliko stambenih i
stambeno poslovnih objekata. Izgradnja prema važećem Planu nije dovršena pa se ovom točkastom izmjenom plana želi formirati
centralni trg sa pratećim sadržajima.
VI . CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 6.
Izrada točkaste Izmjene plana treba obuhvatiti
sljedeće uvjete gradnje :

U području zahvata formirati dvije zasebne parcele i to južna i sjeverna parcela. Južna parcela služit će za izgradnju trga sa
pratećim sadržajima i poslovnim objektom. Sjeverna parcela služit će za izgradnju centralnog poslovnog objekta na
sjevernom dijelu zahvata.
- Južna parcela centralnog trga prostirala bi se od sjevera prema jugu i zahvaćala bi i parkirališni prostor prometnice kroz
naselje i to njezin sjeverni dio. Njezina veličina iznosila bi cca 3000 m2.
- Sjeverna parcela za izgradnju centralnog poslovnog objekta formirat će se na djelu kompleksa i to od Amruševe ulice do
novoformirane južne parcele centralnog trga i bila bi veličine cca 1200 m2.
- Ove dvije parcele će se na nivou urbanističkog i prostornog rješenja sažimati u jedinstveni prostor centralnog trga. Svojim
sadržajem i namjenom stvorit će jedinstveni uporabni i oblikovni prostor u funkciji pješačkog trga .
- Pješački trg uklopit će u svoje rješenje i postojeće visoko zelenilo kao i prostor za dječje igralište, prostor za spomenik
predsjedniku dr.Franji Tuđmanu i ostale druge sadržaje primjerene ovoj namjeni. Bit će djelom opločen a djelom travnat
te opremljen bogatom urbanom opremom i adekvatnom rasvjetom.
Centralni poslovni objekt na sjevernoj parceli bit će u funkciji trga svojim sadržajima i načinom korištenja. Sadržavat će
sadržaje i prostore za javnu namjenu naročito u prizemnom djelu sa vanjskim terasama koje se mogu prostirati i na površinu
-

-

trga. Zbog što ekonomičnijeg raspolaganja sa prostorom za ovu parcelu centralnog objekta propisat će se zasebni načini
gradnje i to : maksimalna izgrađenost od 30 do 70%, visina izgrađenosti minimum P+1, maksimum P+2, ravni ili kosi krov, sa
arhitekturom u maniri modernih materijala i oblika. Maksimalni keoficijent iskoristivosti parcele je 2,0. U višim dijelovima
objekta moguće je urediti osim poslovnih prostora i stambene prostore no nije i uvjet da se oni planiraju. Obavezan građevni
pravac od sjevernog djela parcele, udaljen je 1m. Sa istočne strane udaljenost građevnog pravca je 7,5 metara od granice
parcele, a od zapadne udaljenost iznosi 3,5 metra. Ovaj centralni objekt iskoristit će parkirne prostore uz sjevernu prometnicu
Amruševe ulice kao i ostale postojeće parkirne prostore centralne zone oko trga te nije potrebno za isti osiguravati posebne
parkirališne površine. Isto tako postoje i parkirne površine koje još nisu izgrađene a planirane su ovim točkastim izmjenama
plana i to na zapadnom dijelu uz novu opskrbnu ulicu.
- Multifunkcionalni natrkiveni objekat javne namjene, na južnoj parceli predstavlja veliko poluotvoreno natkriveno
četverostrešno krovište na stupovima koje će osigurati natrkiveni prostor za manifestacije, priredbe, izložbe, prezentacije
itd. Jedan dio tog natkrivenog prostora moći će se jednostavno i zatvarati laganim konstrukcijama.
Zbog što ekonomičnijeg raspolaganja sa prostorom za ovu parcelu natkrivenog objekta propisat će se zasebni načini
gradnje i to : maksimalna izgrađenost od 30%, visina izgrađenosti minimum P, maksimum P+1, kosi krov. Maksimalni
keoficijent iskoristivosti parcele je 1,0. Obavezan građevni pravac od sjevernog djela parcele, udaljen je 1,5m, a od
zapadne udaljenost iznosi 2,5 metra. Ovome prostoru osiguran je i kolni prilaz te parkiralište.
-

Postojeće visoko zelenilo potrebno je u potpunosti zadržati a tokom gradnje i posebno štititi. Ostale zelene površine
potrebno je oplemeniti ukrasnim raslinjem kao i travnatim površinama.
Dječje igralište koje je sastavni dio centralnog trga biti će opremljeno spravama i igračkama namijenjenim dječjem
uzrastu.
Ovom točkastom izmjenom, u grafičkom prikazu, izmijenit će se grafički prilog :

1. Karta detaljne namjene površina
2a. Karta prometa
3a. Karta plana parcelacije
3b. Karta uvjeta gradnje
Te tekstualni dio obrazloženja plana- odredbe za provođenje.
Ostala prostorna i tehnička rješenja točkaste izmjene plana u cijelosti se podudaraju sa datim rješenjima u planu a što se prije
svega odnosi na rješenje cjelokupne komunalne infrastrukture osim prometnice.
Ti dijelovi plana I. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja „Središta Klinča Sela“ se ne mijenjaju i ostaju važeći za provedbu
plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZRADU PLANA
Članak 7 .
Stručna
rješenja
izrade
točkaste
Izmjene
izradit će ovlaštena tvrtka koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane Pravilnikom o uvjetima i
mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 118/09).

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 8.

(1) U izradi Plana zatražit će se podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja njihovog djelokruga rada za potrebe izrade od
sljedećih javnopravnih tijela:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih
poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb; - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel
za zaštitu i spašavanje, Zadarska 80, 10000 Zagreb; - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica grada
Vukovara 72/V, 10000 Zagreb; - Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za
prostorno uređenje i gradnju u Jasterbarskom, Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko; - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb; - Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000
Zagreb; - Hrvatske željeznice, Sektor za razvoj, planiranje i investicije, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb; - Hrvatske šume, Uprava
šuma Podružnica Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, 47000 Karlovac; - Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva
Save, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; (2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO Klinča Sela je 15
dana od dana dostave ove Odluke. (3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO Klinča Sela
u roku od 15 dana smatra se da zahtjeva nema.
IX. ROKOVI IZRADE PLANA
Članak 9.
Za izradu određuju se sljedeći rokovi: - dostava zahtjeva za izradu od nadležnih javnopravnih tijela - 15 dana; - izrada Prijedloga 30
dana po isteku roka za dostavu zahtjeva; - javni uvid o Prijedlogu - u trajanju od 8 dana; - izrada Izvješća o javnoj raspravi
Prijedloga - 30 dana od isteka roka za davanje primjedbi - izrada Konačnog prijedloga 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj
raspravi. (2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja tvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima
propisanim Zakonom.
X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 10.
Izrada će se financirati sukladno odredbi članka 63. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima uz poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu i sudjelovanjem u javnoj raspravi.
(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju Javnoj ustanovi Hrvatskom zavodu
za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
(3) na prostoru zahvata ovog plana nije moguće izdavati aktove kojima se odobravaju zahvati, odnosno građenje za vrijeme
trajanja izrade plana.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Klinča Sela“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-9
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“
br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Klinča Sela za 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela za 2015. godinu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-18
Klinča Sela,09.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15), članka 34. Statuta općine Klinča Sela(„ Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13, Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici
održanoj dana 09. Ožujka, 2016 godine donijelo je
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA ZA 2015. Godinu
Članak 1.
Sustav zaštite i spašavanja oblik je pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanja pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilni zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u
području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri
godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema
načelu solidarnosti.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Klinča Sela je izradila i donijela slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja;
1.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za područje Općine Klinča Sela za 2015 i 2016 godinu (
KLASA:021/-05/15-01/01,URBROJ;238/13-01-15-7).

2.Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča Sela(KLASA; 021-05/14-01/07,
URBROJ;238/13-01-14-3), na koji je dana suglasnost od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje(KLASA;810-03/1304/06;URBROJ;543-21-01-14-6)
od 23 rujna 2014..
3.Plan zaštite i spašavanja za područje općine Klinča Sela KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ:238/13-01-15-6 na osnovu prethodno
dobivenog pozitivnog mišljenja Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb, KLASA:810-03/13-04/06,URBROJ:543-21-01-15-11,
4.Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite općine Klinča Sela
01/03,URBROJ238/13-01-11-3).

(KL ASA;021-05/11-

5.Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i u pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Klinča
Sela(KLASA;021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01-14-7) od 17.12.2014.(novo) na koju je dana suglasnost DUZS KLASA;810-03/1304/06,
URBROJ;543-21-01-14-8 od 12.prosinac 2014
6.Odluku o Agrotehničkim mjerama na području Općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/06-01/09, URBROJ;238/13-01-06-3).
7.Odluku o potrebitim agrotehničkim mjerama za područje općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/11-01/05, URBROJ:238/13-01-1110).
8.Odluku o izmjeni Odluke o potrebitim agrotehničkim mjerama na području općine Klinča Sela(KLASA:021-05/11-01/08,
URBROJ:238/13-01-11-02).
9.Odluku o donošenju Plana civilne zaštite kao dio Plana zaštite i spašavanja općine Klinča Sela(KLASA:021-05/1201/02,URBROJ;238/13-01-12-4).
10.Odluku o usvajanju revizije procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje općine Klinča Sela (KLASA;02105/12-01/05, URBROJ ;238/13-01-12-6).
11.Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja (KLASA;80-06/12-01/01,URBROJ;238/13-03-12-.i Izmjena Plana
pozivanja stožera KLASA; 810-05/15-01/01
URBROJ;238/13-03-15-01.
12.Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Klinča Sela(KLASA:021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01147-5 od 12.12.2014)

Sukladno donesenim Odlukama zatraženo je od Državne uprave za zaštitu i spašavanje da izvrši popunu i raspoređivanje obveznika
civilne zaštite temeljem donesene odluke Općinskog vijeća o osnivanju postrojbe civilne zaštite za Općinu Klinča Sela što je i
učinjeno.
Općina Klinča Sela je tijekom 2015. godine financirala troškove zaštite i spašavanja kroz vatrogastvo 344.906,25 kn, Crveni križ
32.150,00 kn i civilnu zaštitu 4.812,50 kn što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi prilikom obavljanja redovitih inspekcija tj.
nadzora.
I. PROCJENA UGROŽENOSTI
Procjenom ugroženosti definiraju se sva moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
slučaju nastanka veće nesreće ili katastrofe na području općine Klinča Sela, kao i posljedice prirodnih ili civilizacijskih
ugrožavanja.
Prema Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja dijelovi Procjene su:
1. vrsta, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš,
2. posljedice po kritičnu infrastrukturu,
3. snage za zaštitu i spašavanje
4. zaključne ocjene,
5. zemljovidi

"Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, temeljem članka 50. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave
za zaštitu i spašavanje („Narodne novine“broj 43/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15) ,izdalo suglasnost KLASA: 810-03/13-04/06, URBROJ:543-21-01-14-6 od 23.rujna
2014. na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča Sela.
II. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva i otklanjanja nastalih posljedica u slučaju nesreće ili
katastrofa nastalih uslijed prirodnih civilizacijskih ugroza na području nadležnosti angažiraju se redovne snage te
pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili mogu izvršiti zadaću u zaštiti i spašavanju i
predstavljaju operativne snage zaštite i spašavanja.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih
ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Klinča Sela sastoji se od 7 članova kao stručno, operativno i koordinativno tijelo
obavlja poslove i aktivnosti upravljanja i usklađivanja potrebnih aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa na području Općine Klinča Sela i slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem
sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju 03.srpnja 2014 god. u prostorima Državne uprave za zaštitu i spašavanje u
Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja , Zagreb Ksaverska cesta 107 provedeno je osposobljavanje Stožera ZIS-a i
Vatrogasnog zapovjedništva Općine Klinča Sela a o završenom programu osposobljavanja dostavljene su Potvrde za
članove koji su sudjelovali u navedenom osposobljavanju.
Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ,načelnik
Općine donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Klinča Sela.
VATROGASTVO
Općina Klinča Sela ima usvojenu Odluku o usvajanju revizije procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
za područje Općine Klinča Sela.Za izvršenje zadaće u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga VZO
Klinča Sela i DVD-a ; DVD Klinča Sela,DVD Donja Zdenčina, DVD Okić – Beter, DVD Goli Vrh,DVD Gornja Zdenčina i DVD
Kupinec. Društva broje više desetaka članova u više vatrogasnih kategorija. Uvijek imaju operativno osposobljenih od
10 do 35 članova u svakom društvu, sa solidnom materijalnom osnovom i sredstvima koja se planiraju u Proračunu
općine Klinča Sela. Na području Općine Klinča Sela postoji jedno vatrogasno društvo (DVD Klinča Sela)kao središnje
društvo. Vatrogasci u vatrogasnoj postrojbi opremljeni su skupnom zaštitnom opremom sukladno Pravilniku o
zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi. DVD-a se sustavno obrazuju, opremaju i
uvježbavaju uz provjeru tjelesnih , duševnih i zdravstvenih sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca.
Dana 02.listopada 2015 obavljen je inspekcijski nadzor DUZS SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE o provedbi Zakona o
vatrogastvu i pod zakonskih akata koje se odnose na jedinice lokalne samouprave KLASA:832-02/15-01/24,
URBROJ:543-01-09-02/20-15-2 .
CIVILNA ZAŠTITA
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga postrojba civilne zaštite opće
namjene koja ukupno broji 30 članova.
Od Područnog ureda DUSZ zatražen je i dobiven raspored obveznika CZ u postrojbu CZ Općine Klinča Sela.
Popuna tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s
mjestom prebivališta na području Općine
Klinča Sela .Postrojba civilne zaštite općine Klinča Sela služi kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja
snagama kojih su nositelji Stožer i operativne snage zaštite i spašavanja koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru
redovnih djelatnosti.
Za potrebe pozivanja Postrojbe civilne zaštite izrađeni su mobilizacijski pozivi organiziranih snaga Civilne zaštite
općine Klinča Sela koji su potpisani od strane ovlaštene osobe – Načelnika Miljenka Vučkovića na zahtjev DUZS
KLASA;810-05/11-01/09;URBROJ;543-21-01-13-2 od. lipnja 2013 .

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i postrojbe pravnih osoba i
udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na području općine
mogu se angažirati u aktivnostima zašite i spašavanja udruge:
- NK MLADOST Klinča Sela
-NK DINAMO-OKIĆ, Okić
-NK KUPINEC Kupinec
-NK ZDENČINA Zdenčina
-LOVAČKO DRUŠTVO ZEC Kupinec- Zdenčina
-LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN Okić

Sa navedenim udrugama potrebno je kontaktirati o podacima koji se odnose na značaj za sustav zaštite i spašavanja
te osigurati daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruga na tim aktivnostima kroz osiguranje sredstava u
Proračunu općine.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja imaju obavezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Poseban doprinos , ulogu i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja imaju;
- VZO Općine Klinča Sela i DVD-a
- KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina
- VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO, Ambulanta Klinča Sela
- CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO
- MUP RH, Policijska postaja Jastrebarsko
-ZDRAVSTVENE USTANOVE –Dom Zdravlja Zagrebačke Županije ispostava Jastrebarsko , ambulanta Donja Zdenčina i privatna
poliklinika Lencur Donja Zdenčina
III. ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje zaštite i spašavanja na području nadležnosti općine Klinča Sela može se konstatirati:
- imenovano je zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine Klinča Sela
- formirana je postrojba civilne zaštite ali je potrebno osigurati sredstava za njeno opremanje i
osposobljavanje kroz određeno vremensko razdoblje. U 2016 godini postrojbu je potrebno min.
opremiti sa signalnim prslucima
- protupožarna zaštita organizirana je kroz VZO Klinča Sela sa zadaćom brige o djelovanju i radu
formiranih dobrovoljnih vatrogasnih društva i osiguravanju potrebnih materijalnih (financijskih)

uvjeta za njihovo redovno djelovanje izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog
stanovništva
- udruge građana koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svojih redovnih zadaća predstavljaju
potencijal za daljnji razvoj spasilačkih timova slijedom redovnih aktivnosti udruga, uz osiguranje
potrebnih materijalnih (financijskih ) sredstava,
- pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao dijelom svoje redovite djelatnosti
predstavljaju respektabilnu snagu za žurno reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe
- za financiranje sustava zaštite i spašavanja u Proračunu se planiraju financijska sredstva iako nisu
dovoljna za sve već sada utvrđene potrebe.
Slijedom navedenog, može se konstatirati da sustav zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela omogućava
učinkovito izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva i njihove imovine obzirom na
organiziranost „gotovih snaga“ koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svojih redovnih aktivnosti .
Financijska sredstva koja se planiraju u Proračunu Općine Klinča Sela omogućavaju izvršavanje redovnih aktivnosti
sada postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja, ali ne omogućavaju njihov daljnji napredak i modernizaciju kao
i opremanje potrebitom specijalističkom opremom i sredstvima zbog čega u daljnjem razvoju treba voditi računa o
ravnomjernom razvoju svih komponenti postrojbe Civilne zaštite općine Klinča Sela.
Članak 2.
Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela objavit će su Službenom glasniku
Općine Klinča Sela.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:238/13-01-16-10
Klinča Sela, 09.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLINČA SELA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama («Narodne
novine» br. 143/12 ) i članka 15. Odluke o načinu obavljanja
komunalnih djelatnosti na području Općine Klinča Sela («Službeni
Glasnik Općine Klinča Sela» br. 2/10, u daljnjem tekstu: Odluka ),
Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj dana 09.03.
2016. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost
obavljanja javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog i
biorazgradivog
komunalnog otpada sa područja Općine Klinča Sela
I.
Ovom Odlukom Općina Klinča Sela kao Davatelj koncesije odabire
najpovoljnijeg ponuditelja kojem se dodjeljuje koncesija za obavljanje
javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada sa područja Općine Klinča Sela.
II.

Na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u dokumentaciji za
nadmetanje za komunalnu djelatnost obavljanja javne usluge
sakupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
koncesija iz točke I. ove odluke dodjeljuje se ponuditelju Eko Flor Plus
d.o.o., Mokrice 180/c,Oroslavje.
III.
Koncesija se daje na rok od 10 godina.
IV.
Godišnja naknada za koncesiju iznosi 3,5% neto naplaćenih prihoda
za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije.
Uplata naknade za koncesiju će se vršit u roku od 30 dana od isteka
obračunskog razdoblja
V.
Cijena za pružanje usluge sakupljanja i odvoza miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada utvrđena je Cjenikom usluga koji
je sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove odluke.
Ugovorom o koncesiji čiji je nacrt sastavni dio natječajne
dokumentacije iz točke II. ove odluke utvrdit će se prava i obveze
davatelja i korisnika koncesije.
VI.
Na temelju ove odluke Općinski načelnik Općine Klinča Sela sklopit će
sa odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku od 15 dana
od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

Obrazloženje

Općina Klinča Sela kao Davatelj koncesije objavila je u Elektroničkom
oglasniku javne nabave namjeru davanja koncesije za komunalnu
djelatnost obavljanja javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Klinča Sela.
U provedenom postupku prikupljanja ponuda dostavljena je 1 (jedna)
ponuda.
Ponudu je dostavio slijedeći ponuditelj:
1. Eko Flor Plus d.o.o., Mokrice 180/c, Oroslavje
Ponuditelj je dostavio ponudu koja u potpunosti odgovara uvjetima
navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, te je ocijenjen kao
sposoban ponuditelj.
Slijedom toga, odlučeno je kao u izreci Odluke.
Davatelj koncesije će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
koncesiji za komunalnu djelatnost obavljanja javne usluge sakupljanja
i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja
Općine Klinča Sela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Državnoj
komisiji za kontrolu postupka javne nabave (Koturaška cesta 43/IV,
10000 Zagreb). Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja
neposredno ili poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj
komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju
koncesije na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana primitka Odluke o
odabiru.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-11
Klinča Sela,09.03.2016. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“
br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 9. Sjednici održanoj 22. prosinca 2015. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za kontrolu dodjele potpora u poljoprivredi
Članak 1.
U Povjerenstvo za kontrolu dodjele potpora u poljoprivredi imenuju se:
1. Janko Šimanović
2. Mirko Horvatić
3. Josip Peršin
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.
KLASA:021-05/15-01/09
URBROJ:238/13-01-15-18
Klinča Sela, 22.12.2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“
br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. donijelo je
ODLUKU
O usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja

komunalnog otpada na području Općine Klinča Sela za 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće tvrtke Eko Flor Plus d.o.o. o prikupljanju komunalnog otpada na području Općine Klinča Sela za 2015. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-12
Klinča Sela,09.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“
br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. donijelo je

ODLUKU
O prihvaćanju idejnog rješenja uređenja trga dr. Franje Tuđmana
Članak 1.
Prihvaća se idejno rješenje uređenja trga dr. Franje Tuđmana koje je izradila tvrtka „ATRIUM“ d.o.o. Dubrovnik, za prostorno
planiranje, arhitekturu i inženjering.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-3
Klinča Sela,09.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni Glasnik Općine
Klinča Sela“ br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. donijelo je

ODLUKU
O ukidanju javnog dobra

Članak 1.
Ukida se status javnog dobra na dijelu čestice kč.br. 5321(šumski put), k.o. Okić i to onaj dio čestice koji prelazi preko
slijedećih parcela: kč.br.4111/17, kč.br.4111/8,kč.br. 4111/2,kč.br. 4112/1,kč.br. 4111/11, kč.br. 4112/2,kč.br. 4112/4,
kč.br. 4111/3, kč.br. 4112/6 i djela kč.br. 4111/16 sve k.o. Okić.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/13-01-16-14
Klinča Sela,09.03.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Juranko

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 74/10) i članka 49. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09 i Službeni Glasnik
Općine Klinča Sela“ broj 2/13) Općinski načelnik Općine Klinča Sela, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Klinča Sela, dana 07. ožujka 2016. godine donosi
Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu Odjela), nazivi i opisi poslova
radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Klinča Sela (u nastavku teksta Odjela).
Članak 2.
Odjel obavlja poslove određene zakonom, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima Općine.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se i na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na
uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno službenika raspoređenog na
radno mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE
Članak 4.
Odjel je jedinstvena cjelina s obzirom na organizacijsku funkcionalnost.
III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 5.
Odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad Odjela.
Za zakonitost i učinkovitost rada Odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku.
Članak 6.
Struktura Odjela je slijedeća:

Redni broj 1.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I
Potkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 1
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Stručno znanje : - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili pravne struke
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odjelom
- poznavanje rada na PC-u
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-

rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom
organizira, koordinira i kontrolira rad Odjela
provodi neposredan nadzor nad radom Jedinstvenog upravnog odjela
rješava najsloženije predmete
oglašava slobodna radna mjesta, prikuplja i obrađuje molbe za zasnivanje radnog odnosa

Redni broj 2.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I
Potkategorija: Rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 4
Naziv: VODITELJ FINANCIJSKOG ODJELA
Stručno znanje: - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

-

najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti
poznavanje rada na PC-u
položen državni stručni ispit

-

prati financijske propise u području Proračuna
prikuplja podatke i izrađuje prijedlog Proračuna
redovito prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda po vrstama i namjeni
stavlja izvješća, analize, preglede i drugu dokumentaciju o ostvarenju Proračuna, te dugovanja i potraživanja
Općine
izrađuje, kontrolira i analizira financijske planove
izrađuje polugodišnja i godišnja Izvješća za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i Općinskog vijeća
vodi evidenciju o naplati općinskih poreza, naknada, zakupninu i ostalih prihoda Općine
sastavlja izvješća, preglede i specifikacije za periodične obračune i završni račun
provodi kompenzacije
obavlja kontiranje financijsko-materijalne dokumentacije
razvrstava i kontira dnevne izvode po računima te usklađuje kontne planove
izrađuje bruto bilance i zaključuje listove te brine o urednom knjiženju knjigovodstvenih dokumenata
usklađuje analitiku sa sintetikom i brine o odlaganju i čuvanju financijskih dokumenata
vodi brigu o rokovima naplate računa, vrši prijenos sredstava za korisnike Proračuna
vodi blagajničko poslovanje
obračunava poreze i doprinose, vrši likvidaciju gotovinskih isplata uz kontrolu blagajničkog poslovanja
obračunava plaće djelatnika
vrši obračun naknada članovima i radnim tijelima Općinskog vijeća
prima stranke i daje im upute vezano za donošenje akata iz svoje nadležnosti
prati i doznačuje materijalne troškove kulturnih i sportskih udruga i Vatrogasne zajednice Općine

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:

-

Redni broj 3.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: II
Potkategorija: Viši stručni suradnik za pravna pitanja
Klasifikacijski rang: 6
Naziv: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA
Stručno znanje: -

magistar struke ili stručni specijalist pravne strke
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
poznavanje rada na PC-u
položen državni stručni ispit

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-

proučava propise i prati stanje iz nadležnosti Odjela
izrađuje nacrte ugovora i ostalih akata iz područja stvarnog i obveznog prava, komunalnog gospodarstva,
javne nabave, zakupa poslovnog prostora, koncesija
priprema prijedloge za izvlaštenja
vodi ovršne postupke
pribavlja dokumentaciju i provodi aktivnosti u svrhu sređivanja i upisa prava vlasništva i drugih stvarnih
prava na nekretninama u vlasništvu Općine

-

prati stanje, priprema stručne materijale i ostvaruje suradnju s tijelima državne uprave, regionalne
samouprave te tvtkama i institucijama u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine
radi sa strankama i utvrđuje prava sukladno odlukama i programima
odgovara na predstavke i pritužbe građana
vodi postupak, donosi rješenje i vodi upisnik u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama
uređuje službeni glasnik Općine
prati propise te daje smjernice i upute za rad službenicima iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje i
zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite od požara
izrađuje nacrte odluka i priprema dokumentaciju za natječaje iz područja komunalnog gospodarstva i javne
nabave
sudjeluje u donošenju i izradi odluka i izvješća iz područja prostornog planiranja
priprema prijedloge odluka iz područja ugostiteljstva i trgovine
prati i proučava propise te priprema prijedloge odluka i druge materijale iz područja poljoprivrede,
šumarstva i veterinarstva
priprema prijedloge rješenja o prijemu, rasporedu, prestanku rada, plaćama, naknadama, nagradama,
dopustima i godišnjim odmorima
priprema potvrde i uvjerenja službenicima iz propisanih kadrovskih evidencija

Redni broj 4.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III
Potkategorija: Komunalni redar
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: KOMUNALNI REDAR
Stručno znanje: - sss tehničke struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- poznavanje rada na PC-u
- položen državni stručni ispit
OPIS POSLOVA
-

obavlja nadzor nad primjenom općinskih odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva i
poljoprivrede
vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti
poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda
utvrđuje prekršaje, izriče mandatne kazne
izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga
vodi grobni očevidnik i donosi rješenja o dodjeli grobnih mjesta na korištenje i rezervaciji grobnih mjesta
prati stanje i raspored cestovnog znakovlja
obavlja poslove utvrđivanja korisnih površina u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu
sudjeluje u izradi prijedloga odluke i kriterija iz područja komunalnog doprinosa
prikuplja podatke o novosagrađenim objektima
prima stranke i daje im upute vezano za akte iz svoje nadležnosti
poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda i agrotehničkim mjera
prati i evidentira promjene korisnika grobnih mjesta
radi sa strankama
vodi brigu o održavanju i sitnim popravcima na instalacijama u općinskim prostorijama
prevozi i uručuje poštu članovima Općinskog vijeća
odnosi i donosi financijsku dokumentaciju u financijske institucije
pomaže kod pakiranja, umnožavanja i adresiranja materijala

-

prima i upućuje stranke
prati i evidentira promjenu komunalne naknade
izdaje rješenja o priključku na vodu i kanalizaciju

Redni broj 5.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategrija: III
Potkategorija: Administrativni tajnik
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: ADMINISTRATIVNI TAJNIK
Stručno znanje: -

sss upravne ili ekonomske struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na PC-u
položen državni stručni ispit

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-

obavlja uredske i daktilografske poslove te prijepis rukopisa za potrebe Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika
vodi zapisnike na sjednicama Općinskog vijeća
vodi propisane očevidnike o aktima sukladno Uredbi o uredskom poslovanju
obavlja poslove arhiviranja
obavlja administrativne poslove u svezi pripreme, održavanja i dostave dokumenata sa sjednica Općinskog
vijeća
brine o čuvanju izvorne dokumentacije Općinskog vijeća i njegovih tijela
sudjeluju u pripremi i provođenju postupka te izradi izvješća u postupcima javne nabave, pazi na rokove i
obavlja poslove vezane za objavu dokumentacije u postupcima javne nabave u elektroničkom oglasniku
prima, otvara i distribuira poštu Općine
obavlja poslove umnožavanja dokumentacije
sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća
surađuje sa radnim tijelima i članovima Općinskog vijeća
obavlja administrativne poslove za potrebe Općinskog vijeća, mjesnih odbora i udruga
priprema razne napitke te ih servira u za to određene prostorije

Redni broj 6.

Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategrija: III
Potkategorija: Referent za financijsko-knjigovodstvene poslove
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: REFERENT ZA FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE
Stručno znanje: Broj izvršitelja: 1

sss ekonomske struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na PC-u
položen državni stručni ispit

OPIS POSLOVA:
-Intervencija u naplati potraživanja
-Vršenje suštinske i formalne kontrole računa i ostale isplatne dokumentacije
-Fakturiranje, kontiranje i knjiženje komunalne i grobne naknade i komunalnog doprinosa
-Knjiženje svih obveza i izvršenja plaćanja po dobavljačima i korisnicima u Proračunu
-Priprema dokumentacije za plaćanja odnosno platni promet
-Praćenje i evidentiranje promjena obveznika komunalne i grobne naknade
-Vođenje evidencije o programima socijalne skrbi i ažuriranju podataka o korisnicima
-Odnošenje/donošenje financijske dokumentacije u financijske institucije
-Pakiranje, umnožavanje i adresiranje materijala
-Vođenje evidencije (utrošak benzina, službena putovanja, edukacije)
-Izrada potvrda, popisa i novčanih poštanskih uputnica
-Vođenje evidencije isplaćenih novčanih pomoći
-Vođenje knjige putnih naloga

Članak 7.
O prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto i prestanku službe te ostalim pitanjima iz službeničkih odnosa, sukladno važećim
zakonskim i podazkonskim propisima, odlučuje rješenjem pročelnik.
Članak 8.
Službenici i namještenici se primaju u službu u Odjel na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: 023-01/1301/01, URBROJ:238/13-03-14-2.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“
KLASA: 112-01/16-10/02
URBROJ: 238/13-03-16-1
U Klinča Selima, 07. 03.2016.

NAČELNIK
Miljenko Vučković, dipl.ing.

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 pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela, donosi
PLAN PRIJAMA U SLUŽBU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela
za 2016. godinu
I.

Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela tijekom
2016. 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 2016. 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 2016. godinu:
Radno mjesto

Stručna sprema

Broj radnih
mjesta

Stvarno stanje
popunjenosti

Pročelnik

magistar struke
ili stručni
specijalist
ekonomske ili
pravne struke
magistar struke
ili
stručni
specijalist
pravne struke

1

Viši stručni
suradnik za
pravna pitanja

Referent za
financijskoknjigovodstvene
poslove
Komunalni
redar
Administrativni
tajnik

Potreban broj
vježbenika

1

Potreban broj
službenika i
namještenika
0

1

1

0

0

SSS ekonomske
struke

1

0

0

0

sss tehničke
struke
sss upravne ili
ekonomske
struke

1

1

0

0

1

1

0

0

0

VI.
U 2016. godini ne planira se prijam u službu službenika na određeno vrijeme.
VII.
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.
VIII.
Plan prijma u službu objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Klinča Sela».
KLASA: 112-01/16-10/01
URBROJ: 238/13-03-16-1
Klinča Sela, 07.03.2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Vučković, dipl. ing.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 86/08, 61/11) Općinski načelnik, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela, donosi
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINU KLINČA SELA ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se prijam osoba na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela u 2016. Godini.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i upravnih tijela u kojima su , sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela sistematizirana radna mjesta prema vrsti stručne spreme i
djelokrugu rada, te broj osoba i potreban stupanj obrazovanja i struke koje isti moraju ispunjavati, utvrđuju se kao slijedi:
Naziv radnog mjesta
Referent za financijskoknjigovodstvene poslove
UKUPNO

Stupanj obrazovanja i vrsta stručne
spreme
Srednja stručna sprema
ekonomske struke

Broj osoba
1
1

Članak 2.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja ka radnog odnosa provoditi će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
Članak 3.

Ovaj Plan prijma provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u
cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.

KLASA: 112-01/16-10/03
URBROJ: 238/13-03-16-1
Klinča Sela, 07.03.2016.godine
Općinski načelnik:
Miljenko Vučković, dipl. ing.

