
1 

 

                                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-33 

Kloštar Ivanić, 01.02.2019. 
 

                                               Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 31.01. 2019.  godine s 

početkom u 16,05  h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici 

predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija 

Zubatović , referent za poslove samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Dražen Božić, Jelena Lacković 

Žertuš,  Josip Tučkorić, Damir Kašnar, Miljenko Majdek, Dragan Vuković, Ivan Novak, 

Danijela Bardić. 

Mislav Lukša pridružuje se sjednici u 16,07 

Josip Vrbat i Nenad Kukec pridružuje se sjednici u 16,10 

Jozo Vuković,  pridružuje se sjednici 16.11                                         

Božidar Balenović pridružuje se sjednici u 16,43  

 

ODSUTNI VIJEĆNIK: Denis Duvnjak 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić 

Sanela Đura – Pročelnica JUO  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger . 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Ivana Trbuhović – pravni referent  

Predstavnik T Portala 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 14. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“  usvaja se  Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 11.12.2018. 

god.   

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac predlaže  dnevni red  kako je naveden  u sazivu.  
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                                                          D n e v n i  r e d :  

 

- Aktualni sat 
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju 

postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 

odnosno smještajnoj jedinica u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar 

Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku 

Nezavisna lista boljih -  NLB 

Predlagatelj: općinski načelnik  

9. Razno. 

 

 

 

                                                          Aktualni sat 

 

Načelnik Željko Filipović podnosi izvješće o izvedenim radovima i aktivnostima koje su 

izvedene od prošlog saziva vijeća. 

Od zadnjeg vijeća sklopljeni su ugovori sa stipendistima. 

Sredstva koja smo dobili za cestu Čemernica iz EU fondova 50% predujma u iznosu od 

1.132.987,50 smo vratili u PBZ kako bi smanjili ukupni iznos kredita a i same rate daljnje 

otplate zajedno sa kamatama. 

Podnesen je zahtjev za ostalih 50% sredstava iz EU za rekonstrukciju ceste u Čemernici 

Lonjskoj. 

Raspisan je natječaj za Udruge za 2019 godinu sa rokom predaje 1.2.2019. 

Raspisan je natječaj za odabir distributera za proljetnu sjetvu i odabran. Slijedi sklapanje 

ugovora.  

Prijavili smo i dobili sredstva u iznosu od 100.000,00kn za sufinanciranje ograde na groblju 

Sobočani od Zagrebačke županije. 
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Dobivena su sredstva od ZŽ za opremanje vrtića tj. zamjenu krovišta na područnom objektu 

od 200.000,00 kn, te od Ministarstva demografije 307.000,00 za ogradu sprave i ostalo. 

Dobivena su sredstva od INA d.d. za sunčane kolektore na Dječjem vrtiću u iznosu od 

20.000,00 kn. 

Dobivena su sredstva od ministarstva graditeljstva za sanaciju klizišta u I.Vinogradskom 

odvojku od 524.000,00kn za radove koji će ići u proljeće. 

Prijavili smo ogradu na groblju Kloštar na natječaj LAG-a Moslavina iz fondova EU. 

Očekujemo da nam dođe odobrenje te ugovor tako da sredinom veljače raspišemo natječaj za 

radove. 

Potpisan je ugovor sa naše strane za  energetsku obnovu zgrade općine koju smo kandidirali 

na natječaj fonda za zaštitu okoliša. Očekujemo da ugovor se vrati  da raspišemo natječaj za te 

radove. 

Održano je par sastanaka sa ŽU ŽCZŽ u vezi problema smirivanja prometa i sanacija cesta na 

području OKI. Dogovoreno je da kod smirivanja prometa na pojedinim raskršćima ili 

prolazima  cesta da izradimo prometne elaborate a oni će to onda izvesti na tim 

prometnicama. Za isto smo izdali narudžbe.  Isto tako će u prvom dijelu godine sanirati 

pojedine dionice svojih cesta koje nisu u jesen ili zimu prošle godine. 

 

Miljenko Majdek: Da li je na sastanku koji je održan sa Županjskom upravom za ceste bilo 

govora o županijskoj cesti na Obreški? 

Cesta je u lošem stanju, a po njoj su učestala prometovanja vozila hrvatskih šuma. 

 

Željko Filipović: Govorilo se o toj cesti, to je lokalna županijska cesta i ona bi trebala ići u 

rekonstrukciju na proljeće.  

 

Jelena Lacković Žertuš: Poznato nam je da je u pripremi natječaj za zakup DPZ stoga 

poljoprivrednike zanima; obzirom da se zakupnina za zakup plaća godišnje a zakupninu su 

zakupci dužni uplatiti do kraja prosinca tekuće godine. U slučaju da u našoj općini ima 

dužnika za zakup DPZ da li se to uzima u obzir kao jedan od važnih uvjeta prihvatljivosti 

uvjeta. Da li oni koji redovito plaćaju imaju kakvu prednost ? 

 

Da li Općina Kloštar Ivanić ima u pripremi projekte za natječaje za bespovratna sredstva za 

energetsku obnovu zgrada, jer smo svjedoci domova kojima je hitno potrebna obnova? 

Na TV možemo svakodnevno vidjeti kako JLS ostvaruju bespovratna sredstva te smatram 

kako bi i sami trebali pripremati dokumentaciju i biti spremni za prijavu na pojedini natječaj. 

Stanovnici pitaju; zadnjih dana u Dugoj ulici kamioni VŽ registracije dovoze otpad u dvorište 

EKOFLORA.  

Da li imate kakva saznanja što se tamo dovozi  da ne bude opet kakvih požara u naredno 

vrijeme? I što sa ulicom koja se na taj način uništava? 

 

Željko Filipović:  

Odgovor na prvo postavljeno pitanje dobiti ćete u pismenom obliku.  

Prošle godine smo za energetsku obnovu zgrade kandidirali zgradu općine. Isto tako ćemo 

raditi projekt za pučki dom i prijaviti za iduću godinu. Raditi ćemo projekte i za ostale 

domove i tako ih redom prijavljivati.  

Što se tiče Duge ulice nemam saznanja o dovozu otpada. Uputiti ćemo dopis tvrtki i otići u 

kontrolu istog. Postoji dobra suradnja sa tvrtkom Ekoflor od prije i nadam se da ćemo dobiti 

informaciju i o ovom o čemu ste postavili pitanje.  

 

Mislav Lukša postavlja pitanje u ime kluba: 
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Što je sa grbom i zastavom Kloštra?  

Stanovnici i branitelji Kloštra postavljaju pitanja, smatrajući da je to prevelika sramota da 

smo na spomen području Trokut Novska jedina JLS koja nema grb. Na ulazu u Općinu 

Kloštar Ivanić, zgradu općine i pučki dom nema obilježja grba, što bi po zakonu i Statutu 

morali imati.  

Zanima me što je općinska uprava učinila po tom pitanju?  

Da li je zatraženo od Državnog arhiva u Sisku i Zagrebu, od Arhiva Republike Hrvatske, od 

Nadbiskupije i župe, muzeja Ivanić da nam oni pronađu povijesni grb? 

Imamo li kakav povijesni grb OKI? 

Jesmo li mi to pitali nekoga od tih institucija i koga? 

Imate li u planu kakav natječaj da se javi 10 tak entuzijasta koji bi predložili idejno rješenje 

grba? 

Što je općinska uprava unazad 5 godina učinila po tom pitanju? 

 

Pitanja postavljena u osobno ime.  

Na prošlom vijeću smo imali pred sobom ugovor između tri JLS (Grad Ivanić Grad, Općine 

Križ i Kloštar) o sufinanciranju dodatne T1 hitne pomoći. Skoro se došlo do razine potpisa. 

Mene zanima dokle se stiglo (to je bilo 2015/16) i što smo od onda učinili? 

Sada trenutno imamo jedan funkcionalni T1 tim koji pokriva od rijeke Save (Dubrovčak, 

Prerovec, Prečno pa sve do Obedišća, Križa i na naše područje do Mostara i Šumečana. 

Kako je moguće da jedan tim najbolje moguće to može pokriti ako uzmemo u obzir da se dese 

dvije nesreće u isto vrijeme na dvije različite strane tog velikog područja? 

Imamo velike privrednike na našem području (INA, STSI, Crosco, Hrvatske šume, Hrvatske 

vode, subjekte u poduzetničkim zonama, proizvodnju betona, kemikalija, HEP i ostali.  

Kako je moguće da jedan tim pokrije i omogući pomoć na cjelokupnom području? 

Susjedne općine zajedno su sklopile Ugovor i financiraju još jedan tim hitne pomoći.  

Zašto naše općine to nemaju? 

Možemo li mi u Općini Kloštar Ivanić odvojiti 100.000,00 kn i dobiti još jedan tim hitne 

pomoći? 

 

Zanima me od 2013. godine koje su kapitalne investicije od strane privrednih subjekata 

izvršene u OKI? 

Koje smo gospodarske subjekte s područja OKI ili van područja OKI doveli da ovdje sagrade 

nekakav pogon, i koliko su radnih mjesta otvorili? 

Koliko ste doveli gospodarskih subjekata? Koliko ste otvorili radnim mjesta? 

Što je sa izgradnjom nogostupa i javne rasvjete na području OKI? 

Da izrekom kažete što je planirano za ovu godinu, a što za iduću godinu? 

Posebno me zanima Kralja Tomislava, Stjepana Radića i Bešlinec? 

Kada je i metar nogostupa napravljen u Lipovcu Lonjskom za Vašeg načelničkog mandata? 

 

Željko Filipović: 

Kada sam bio vijećnik 2003 godine, na vijeću je donijeta Odluka o grbu i zastavi, no međutim 

Zavod za heraldiku nije dao suglasnost na isti.  

2013. godine na vijeću smo ponudili rješenja grba i zastave baš radi TROKUTA NOVSKA, 

od tadašnjih vijećnika nitko nije reagirao. Imamo nekoliko rješenja koje bi predložili vijeću, 

koje bi trebalo donijeti Odluku o usvajanju jednog od prijedloga.  

Za slijedeće vijeće pripremiti će se idejna rješenja grba koji će zadovoljavati povijesno i 

heraldički. Nakon usvajanja i donošenja Odluke uputiti ćemo Povjerenstvu za heraldiku koja 

djeluje pri  Ministarstvu uprave za dobivanje suglasnosti za upotrebu grba i zastave.  
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Što se tiče hitne pomoći u 2014. godini  OKI je krenula sa plaćanjem prema Ugovoru o 

financiranju i podmirila sva plaćanja. Grad Ivanić Grad i općina Križ nisu izvršile svoje 

obveze prema Ugovoru.  

Ja sam u svakom momentu spreman izdvojiti sredstva za takve namjene. Općina Kloštar 

Ivanić je potpisala novi Ugovor, no Općina Križ i Grad Ivanić nisu.  

Što se tiče kapitalnih investicija na području OKI, od gospodarstvenika je aktivnost jedino u 

Lipovcu Lonjskom. 

Vezano za nogostup u planu je ove godine izgradnja istog u ul. Kralja Tomislava kao i javna 

rasvjeta. Također se planira ove godine i javna rasvjeta na obilaznici u ul. Svete Marije i 

Stjepana Radića.   

 

Danijela Bardić: Slažem se s gosp. Lukšom da je potrebno da se naprave prijedlozi za grb.  

Apelira da se što prije predlože rješenja.  

Stanovnica Čemernice predložila je da se na autobusne stanice u mjestu postave koševi za 

smeće. Imamo i plan tko bi te koševe praznio.  

 

Željko Filipović:  

Vezano za koševe, na novim stanicama su postavljeni koševi a na onim koje su postojale 

ranije su vjerojatno uništeni.  

Možemo učiniti da se postave koševi.  

 

Nenad Kukec: Već 4 puta postavljam isto pitanje a odnosi se na pitanje rješavanja prijelaza u 

ul. Stjepana Radića. Da li na tom planu ima kakvih pomaka i kad bi to moglo biti? 

Kada bi mogla biti postavljena rasvjeta iza škole na obilaznici? 

Pohvala od građana za asfaltiranje na Poljanskom bregu. Asfalt je dobro izražen, ali moli se 

postavljanje bankina.  

Ograda u Caginečkoj ulici napravljena je vrlo nekvalitetno. Načelniče Vi bi trebali obilaziti 

gradilišta. Predlažem kada se nešto radi da se to kvalitetno odradi.  

Zanima me da li su  odobrena sredstva za financiranje  dogradnje vrtića, prema ugovoru 

pristigla i da li su prošle sve inspekcije o izvršenim radovima u istom? 

Zanima me radi onih famoznih kocki koje su opasne za djecu.  

Da li će se za to naći neko rješenje i u kojoj je to fazi? 

Što se planira napraviti u ovoj i idućoj godini? 

Kada ste načelniče došli na vlast asfaltiran je nogostup prema Cagincu, to je nogostup koji je 

zbog nekvalitetne izvedbe u  najgorem stanju  u općini a izveden je prije svega 4 godine.  

Načelniče zadužite nekoga tko će nadzirati radove i svojim potpisom odgovarati za kvalitetu 

izvedenog.  

Prije 6 godina Vaša je ideja bila doček Nove godine u podne pod nazivom „NOVA PRIJE 

NOVE“.  

Zašto je to ukinuto a Vi ste inzistirali da to bude prethodnih godina? 

Što se tiče dovoza otpada na  Ekoflor, ne možemo mi imati firmu na našem području i staviti 

znakove ograničenja prometovanja vozilima težim od 5 t. ne možete im zabraniti da rade 

djelatnost za koju su registrirani. Mi kao općina ne možemo ulaziti u dvorište i vršiti nadzor, 

za to postoje institucije koje nadziru djelatnost.   

Željko Filipović:  

Održan je sastanak sa Županijskom Upravom za ceste gdje je dogovoreno da se ide u izradu 

elaborata za rješavanje pješačkog prijelaza u ulici Stjepana Radića kao i tkz „smirivanja 

prometa“ na ostalim kritičnim dionicama. Nakon izrade elaborata ŽUC  je obećao realizaciju 

istog.  
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Što se tiče rasvjete, od angažiranog izrađivača poduzeća REGEA dobili smo projekte koje su 

nam potrebni za dobivanje građevinske dozvole kako bi mogli krenuti sa izgradnjom javne 

rasvjete na obilaznici,  u ul. Svete Marije, Stjepana Radića te zamjenom rasvjetnih tijela javne 

rasvjete sa LED rasvjetom.  

Što se tiče Poljanskog brega ŽUC ima obvezu popraviti bankine u ovoj godini.  

Št se tiče dječjeg vrtića čeka se dopuštenje od Agencije za plaćanje da se odobri prebacivanje 

sredstava da li u cijelom iznosu ili pola iznosa.  

Mi koji smo prvi predali čekamo za povrat novca i sad trpe ostali projekti. Za cestu u 

Čemernici čekamo uskoro kontrolu radova. Na projekte EU ne možemo utjecati, radovi su 

izvedeni po pravilima.  

Što se tiče ostalih malih građevinskih radova i kontrole radova iste obilazim na cijelom 

području OKI kao i održavanje zimske službe.  

Što se tiče dočeka Nove godine u podne, nije se pokazao sa odazivom građana pa smo 2015 

na 2016. odustali od takve organizacije.  

Planira se zamjena rasvjetnih tijela i izgradnja javne rasvjete.  

Zgrada OKI ide u rekonstrukciju sredstvima Fonda za energetsku učinkovitost.  

Jozo Vuković:  

U svojstvu predsjednika ratnih vojnih invalida postavljam pitanje grba. Na spomen obilježju 

TROKUT NOVSKA nema grba, zajedno sa svojim suborcima postaviti ćemo grb bez obzira 

da li će ga ovo vijeće usvojiti.  

Pitanje predsjedniku Općinskog vijeća.  

HVIDR- i je obećana dodjela  prostorije (bivša galerija)  za memorijalnu sobu. Imamo neke 

informacije da tu prostoriju želite iznajmiti za slastičarnicu.  

Zanima me za što je  taj prostor  namijenjen? 

Zanima me cijena vode? Građani se žale da je cijena vode jako puno poskupjela. 

08.06. ove godine Ratni vojni invalidi na području OKI održavaju igre. Predlažem da se 

napravi kako i priliči, potreban nam je angažman općine.  

Krešimir Bunjevac: Prostorija o kojoj ste govorili nije dana nikome na korištenje, razmatrati 

će se namjena ista i o tome ćete biti obaviješteni.  

Cijena vode je previsoka, pozvati ćemo odgovornu osobu da nam to pojasni. Što se tiče igri 

RVI stojim na raspolaganju za pomoć  oko organizacije.  

Željko Filipović:  

Cijena vode bi trebala poskupjeti za nekih cca 1 kn. Jedinice lokalne samouprave bi na tu 

cijenu trebale dati suglasnost. Ne slažem se sa povećanjem vode i ne želim dati suglasnost na 

isto. 

Božidar Balenović: Na groblje u Bešlincu dovezena je zemlja a sada je netko dovezao 

betonske ploče i otpad.  

Zašto je taj otpad  dovezen i bačen na groblje? 

Na području naše općine postoje ključne prometne tkz. crne  točke koje su opasnost za sve nas 

(ul. Stjepana Radića, Vinogradska, Zagrebačka i ostale). Predlažem da se sastane Odbor i da 

to tematski odradi i vidi što se može riješiti.  

Pitanje grba OKI? Pitanje postavljam već par godina i nikad to pitanje nije riješeno. 

Mora se unutar vijeća otvoriti rasprava oko rješavanja grba, najprije na neformalnom sastanku 

gdje bi se sa argumentima zasnovanim na povijesnim i heraldičkim činjenicama. 

 

Željko Filipović:Što se tiče groblja u Bešlincu izvršiti će obilazak i riješiti ćemo to u naredno 

vrijeme da se to poravna.  

Što se tiče tkz“smirivanja prometa“ i sanacije kritičnih točaka na području OKI rekao sam u 

uvodu da smo održali sastanak sa ŽUC-om i dali izraditi prometne elaborater premakojima 

ćemo prići rješavanju kritičnih točaka na području OKI.  
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Što se tiče grba idemo održati što hitnije sastanak i napraviti najbolje rješenje.     

Završava se točka aktualni sat.  

 

                                                            T o č k a  1.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odlukom o komunalnoj naknadi.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 8 glasova „za“ i 6  suzdržanih donosi se  

                             ODLUKA  O KOMUNALNOJ NAKNADI  

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

Sjednicu napušta vijećnik Jozo Vuković.  

 

                                                           T o č k a 2.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odlukom o komunalnom doprinosu.   

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša,  Nenad Kukec, Božidar Balenović.   

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 8 glasova „za“ i 5  suzdržanih donosi se  

                             ODLUKA  O KOMUNALNOM  DOPRINOSU   

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                               T o č k a  3.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odlukom o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Kloštar Ivanić. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.    

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4  suzdržanih donosi se  

             ODLUKA  O KOMUNALNOM  DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU  

                               OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ    

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                           T o č k a  4.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača 

Predlagatelj: općinski načelnik 
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Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odluko o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša i Božidar Balenović.   

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4  suzdržanih donosi se  

 

                                                             ODLUKA 

 o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za 

financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuje se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača ( u 

daljnjem tekstu : Općinsko vijeće) za 2019. godinu koja su osigurana Proračunom Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

         

          U Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu osigurana su sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača na poziciji: Program 1001: Predstavnička i izvršna tijela, 

Aktivnost A100102 Naknade političkim strankama, 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu 

od 38.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

          Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog 

vijeća te članovima Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

         Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci i članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača, pripada 

i pravo na naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu, razmjerno broju 

izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 4. 

           Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečna naknada u iznosu od = 

600,00 kn (slovima: šestokuna). 

          Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu 

od = 60,00 kn ( slovima: šezdesetkuna). 

 

Članak 5. 

Općinsko vijeće ima  15 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće 

političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača, kako slijedi: 

 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske – SDP                     4 (četiri) člana 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                             2 (dva) člana 

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   3 (tri) člana 
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Nezavisna lista boljih – NLB                                                 2 (dva) člana  

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste 

grupe birača nositelja B. Balenović                                           2 (dva) člana 

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti                          1 (jedan) član   

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                                 1 (jedan) član 

 

           Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranim s  

liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu  Općine Kloštar Ivanić za 

2019. godinu razmjerno broju njenih članova  i podzastupljenom spolu članova Općinskog 

vijeća u iznosima kako slijedi:  

 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske – SDP                           2.400,00 kn 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                            1.200,00 kn  

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   1.800,00 kn 

Nezavisna lista boljih – NLB                                                   1.200,00 kn  

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača : Božidar Balenović                                                600,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača: Jozo Vuković                                                         600,00 kn 

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti                            600,00 kn    

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                                       600,00 kn    

Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska  partija Hrvatske             60,00 kn 

Podzastupljeni spol- NLB                                                                60,00 kn_______________ 

UKUPNO:                                                                                 9.120,00 kn 

 

 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačit će se na žiroračun političke stranke, 

odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog  s liste 

grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima osim u slučaju donesene Odluke o obustavi 

isplate sredstava za redovito godišnje financiranje. 

  

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

        

 

                                                 T o č k a  5. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju 

postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o stavljanju van snage Odluke o 

osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.   

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4  suzdržanih donosi se  

ODLUKA 

o stavljanju van snage  

Odluke o  osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 

namjene Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 810-03/11-01-11, URBROJ: 238/14-03-11-01 od 

21. prosinca 2011.god. („Službene novine Općine Kloštar Ivanić broj: 09/2011.). 

 

Članak 2.  

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić i analizi stanja 

spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić koje u slučaju 

velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na 

otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

         

                                                        T o č k a 6.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o stavljanju van snage Odluke o 

osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Miljenko Majdek.    

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4  suzdržanih donosi se  

 

                                               O D L U K A  

  

               o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

  

                                                   T o č k a  7.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno 

smještajnoj jedinica u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar Ivanić. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o visini paušalnog poreza po 

krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar 

Ivanić.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.   

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 10 glasova „za“ i 3  suzdržanih donosi se  

 

                                                              ODLUKA 

                                  o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno  

                              po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu 
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                                        na području Općine Kloštar Ivanić 

 

                                                              Članak 1. 

          Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, 

apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se 

nalaze na području Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                              Članak 2. 

          Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po 

krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Općine Kloštar Ivanić u kojoj se obavlja 

djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

 

                                                             Članak 3. 

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

županije“. 

 

                                               T o č k a 8. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista 

boljih -  NLB 

Predlagatelj: općinski načelnik  

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o obustavi isplate sredstava za 

redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku 

Nezavisna lista boljih -  NLB 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.   

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 10 glasova „za“, 1 „protiv“ i 2   suzdržana  donosi se  

 

 

                                                             O D L U K A 

                       o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje  

                         iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku  

                                               Nezavisna lista boljih – NLB 

 

                                                                    I. 

Ovom se Odlukom političkoj stranci Nezavisna lista boljih – NLB obustavlja isplata sredstava 

utvrđena Odlukom o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić,  za 

financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača zbog nedostavljanja godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. 

godinu u propisanom roku u skladu s člankom 30. stavak 2. i 3. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe za što je rok bio 1. ožujak 2018. godine, a navedeni 

godišnji financijski izvještaj dostavljen je 6. ožujka 2018. godine, do dostave godišnjeg 

financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos isplate se umanjuje 

razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.  

  

                                                                 II. 
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Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                 III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

                                            T o č k a  9.  

 

Razno. 

 

Jelena Lacković Žertuš: Zadruga IZAZOV iz Kloštar Ivanića u suradnji sa Općinom Kloštar 

Ivanić poziva OPG-ove, pravne i fizičke osobe, poduzetnike na savjetovanje VOLIM 

POLJOPRIVREDU dana 05. veljače 2019. godine u 11,00 sati u Pučkom domu u Kloštru 

Ivaniću.  

Savjetovanje obuhvaća programe: 

1. Poljoprivredna gospodarstva i važnost udruživanja, 

2. Upisi i izravne potpore poljoprivrednih gospodarstava, 

3. Porezi u poljoprivredi, 

4. Agro krediti Zagrebačka banka 

5. Inovativna gnojiva tvrtke Intertim d.o.o.  

6. Proizvodnja stočne hrane i otkup žitarica 

7. Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika – HUMP AGRO. 

 

Završeno u 18,10.  

 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik  

                                                                                          Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                                                Krešimir Bunjevac 


