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                                              Z A P  I S N I K  

                                                      

Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 10.12.2020. godine s početkom 

u 16,14  h u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.  

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, Josip Tučkorić, Dragan 

Vuković,  Jozo Vuković,  Nenad Kukec, Damir Kašnar,  Mislav Lukša,  Miljenko Majdek, 

Dražen Božić 

Danijela Bardić,dolazi u 16:12 

Božidar Balenović, dolazi u 16:15 

Sandra Slivar, dolazi u 16:20 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Jelena Lacković Žertuš, ispričala nedolazak na vijeće  

Ivan Novak, Denis Duvnjak  

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić, 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI, 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, 

Vlatkica Šilipetar – računovodstveni referent u JUOOKI 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 25. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10  vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 29.09.2020. god.   

 

Predlaže se slijedeći  

 

 

                                                          D n e v n i  r e d : 

  

- Aktualni sat 
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za 

            školsku/akademsku godinu 2020./2021., 

            predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 



2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević 

3. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

4. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

           a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za       2020. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture 

               za 2020. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

               2020. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

           d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić  

                u  2020. g.,  

           e) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2020. g., 

     f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

6.     Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Programa javnih potreba u sportu u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) Programa socijalnih potreba u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

i) Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2021. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 



j) Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja I davanje na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

k) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u  

prostoru za 2021. godinu  

predlagatelj: općinski načelnik 

l) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

            m)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim 

porezima Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

            prirodnih nepogoda za 2021. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

            Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

      Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2024. godine, 

predlagatelj: općinski načelnik 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

predlagatelj: općinski načelnik 

14. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. 

godini, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

16. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana 

Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. 

predlagatelj: općinski načelnik 

17. Razno  

                                             

 

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  



Mislav Lukša: Zašto je na dnevnom redu tako puno točaka dnevnog reda ?  

Krešimir Bunjevac: Ovo nije ni prva ni zadnja sjednica sa tako puno točaka dnevnog reda 

koja je kvalitetno odrađena.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje ovakav prijedlog dnevnog reda.  

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se predloženi dnevni red.  

Načelnik Željko Filipović daje izvješće od protekle sjednice Opinskog vijeća.                                                                      

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Slijedom nastale situacije a vezano za COVID-19 u Općini Kl.Ivanić Stožer CZ djelovao je i 

poduzimao radnje koje su im dolazile od državnog stožera. Kao i do zadnjeg vijeća tako i sada 

je stožer na čelu sa načelnikom stožera djelovao i ispunio sve zadaće.  Rezultat sam govori za 

sebe jer do sada imamo jako malo zaraženih na našem području uspoređujući i sa okolinom 

oko nas u gradovima i općinama a  i stanjem u Županiji i državi. 

Radovi na izgradnji nogostupa u ulici Kralja Tomislava i autobusnih stanica i površinske 

cestovne odvodnje su završeni. Čekamo sazivanje tehničkog pregleda istog! 

Izvršena je zamjena autobusne kučice kod kioska u centru koja će biti sufinancirana od INA 

Industrije nafte d.d. sa kojima smo potpisali ugovore o sufinanciranju iste. 

Izvršena je instalacija WIFI pristupnih točaka na užem dijelu Kloštar Ivanića te je besplatnim 

internetom pokrivena cijela Školska ulica zajedno sa Trg Sv. Ivana i dijelom ulice Svete 

Marije. Taj cjelokupni iznos  od 79.700kn financirala nam je Zagrebačka Županija. 

Zahvaljujem se školi i časnim sestrama koje su dozvolile instalaciju istih na njihove zgrade. 

U tijeku su radovi na rekonstrukciji parkirališta  sa prilazima i uređenjem ispred i iza općinske 

zgrade. Ujedno će se izvesti i prilaz za invalidne osobe. Radovi su predviđeni do kraja ove 

godine. 

Dobili smo  odobrenje kredita prema odlukama vijeća od vlade RH. Nakon dobivenih odluka 

slijedilo je  sklapanje ugovora sa bankama te sada slijedi raspisivanje natječaja za te iste 

radove. 

Trenutno smo u izradi prijava za natječaje koji se otvaraju 15.12. na poziv Ministarstva Reg. 

Razvoja I fondova EU te ćemo prijaviti nastavak izgradnje nogostupa u ulici Kralja 

Tomislava i za vlastitu komponentu  projekte koje smo prije radili preko EU fondova. 

Svo vrijeme teku radovi na izradi vodovoda na našem području u sklopu izgradnje RVS Istok. 

Nažalost dinamika sanacija cesta nije onakva kakvu smo očekivali te na svakoj koordinaciji 

tražimo da iste saniraju. Mi smo sklopili ugovor sa ŽC ZŽ  i uveli ih u posao 26.11.2020. za 

asfaltiranje u Sv.Mariji, Švearovoj, Naftaplinskoj i Reljkovičevoj. Trenutno su uz sve napore 

ipak započeli danas asfaltiranje Švearove ulice i nastavljaju i ostale ulice. Tražili smo da 

Naftaplinsku rade u subotu kako bi smanjili gužvu jer taj dan vrtić ne radi.  

Dobivena su sredstva 5.10. za ogradu iz mjere Laga Moslavina EU sredstava na iznos od 

220.000,00kn, te slijedi nam i dobivanje 80.000kn od ZŽ za sufinaciranje istog EU projekta.  

Isto tako Ministarstvo reg razvoja I fondova EU isplatilo nam je 19.11. iznos od 327.506.67 

kn za vlastitu komponentu energetske obnove općinske zgrade i 1.341,195,56kn za dogradnju 

i adaptaciju dječjeg vrtića. 

- Izvršeni su radovi na vodovodima na našem području VIOZŽ iz naknade za razvoj: 

- Lipovec Lonjski odvojak  

- Put u trojičke vinograde  

- III.C  vinogradski odvojak        

- IV c Vinogradski odvojak , Kloštar        

- Poljska ulica u Kloštar Ivaniću. 

 



Do kraja godine će se izvršiti ugradnja pješačkog prijelaza u ulici Stjepana Radića kod Duge 

ulice na način da se postavi rampa sa treptajućim znakom pješačkog prijelaza i platformom 

koja će osvjetljavati spomenuti prijelaz led rasvjetom noću. 

  Završen je natječaj za stipendije za učenike srednjih škola i studente te je danas data odluka 

na usvajanje ovom vijeću. 

Isplata božićnica je krenula putem Hrvatske pošte 7.12.2020. te će preko 730 naših stanovnika 

dobiti 100 kuna na kućnu adresu ili su već dobili. 

Podijelili smo darove za Sv. Nikolu svoj djeci do 4.razreda osnovne škole s područja naše 

male općine.  

 

                                          A k t u a l n i     s a t: 

 

Mislav Lukša: Pohvala za izradu prijelaza preko ceste u Dugoj ulici.  

Osvrće se na problem konstantnih nestanka vode, upitne za upotrebu i smeđe boje.  

Što se poduzelo da se pomogne privrednicima, obiteljima, gospodarstvu za pomoć od Covida 

19.? 

Asfaltiranje cesta urodilo plodom, pritisak nas vijećnika Kukec, Vuković, Balenović, 

Lacković Žertuš koji smo inzistirali da se asfaltiraju ceste. Dali će se sve ulice u Kloštar 

Ivaniću asfaltirati? Koji je rok za završetak radova? 

Transparentnost, dali ćete se opredijeliti kao neke općine i gradovi da se objave sve odluke 

načelnika, bagatelna nabava, koga zovete na nabavu, tko se javlja na istu? Zašto nije 

objavljena bagatelna nabava na web stranici, kako bi se svi mogli javiti? Zašto su to jedne te 

iste firme i članovi SDP-a? 

Načelnik Željko Filipović daje odgovore: 

Vezano uz vodu, dešavaju se puknuća radi radova na izgradnji vodovoda.  

Svaki put kada se desi puknuće uslijed toga se ne isperu vodovi i dolazi do zamućenja vode.  

Zajedno sa  Gradom Ivanić Gradom  i Općinom Križ  učiniti ćemo da se to ne dešava i da 

voda bude što kvalitetnija.  

Što se tiče naših aktivnosti za ublažavanje mjera od Covida, smanjili smo određene naknade 

za najam prostora i komunalnu naknadu. Prve mjere daje država. 3 % poreza na potrošnju 

pomoći ugostiteljima s našeg područja. Nemamo izvještaj koliko su gubici radi Covida. 

Što se tiče cesta asfaltirati ćemo do kraja godine što je u investicijskom održavanju: 

Naftaplinska, Reljkovićeva, Švearova, Šenoina, Svete Marije.  

Isto tako poduzeća koja izvode radove na pojedinim cestama dužna su asfaltirati polovicu 

ceste a pola u novom natječaju. Izvođenje radova na kanalizaciji ide drugim djelom ceste.  

Vidikovac, II Vinogradski odvojak dužnost izvođača da sanira u svom terminskom planu do 

kraja godine. Također i cesta Sv. Duh u Sobočanima.  

Što se tiče transparentnosti vjerojatno će novi Zakon o lokalnim jedinicama i Zakon o 

Proračunu definirati način transparentnosti što iziskuje i angažman  ljudi  da se to može 

provoditi.  

Nenad Kukec: Prošle godine krenuli smo sa uređenjem općinske zgrade financirano 

sredstvima za energetsku obnovu. Krećenje i parket financirano iz vlastitih sredstava OKI. 

Sada se ide na uređenje parkirališta, čiji iznos za isti iznosi 500.000,00 kn.   

Zašto to nismo prijavili da financira Ministarstvo regionalnog razvoja? 

Koliko ukupno košta uređenje općinske zgrade? 

Da li načelnik smije rušiti vodospremu bez suglasnosti vijeća? 

Radi se nogostup u ulici Kralja Tomislava, koliko će to iznositi financijski? 

Kloštranske Mažoretkinje treniraju u Ivaniću, zašto smo njima zabranili da treniraju na našem 

prostoru? 

Molim gosp. Šafrana da kaže nešto o Covidu i o mjerama. 



Načelnik Željko Filipović:  

Od Ministarstva graditeljstva za energetsku obnovu zgrade JLS dobili smo 832.083,000 kn i 

od Zagrebačke županije za istu namjenu iznos od 221.844,00 kn. Ukupan iznos 1.053.900,00 

kn. Općina Kloštar je sama platila unutarnje uređenje podova i krečenje zidova.  

U Zagrebačkoj županiji nema općine koja je dobila više sredstava iz fondova EU.  

Pohvala Upravnom odjelu koji je to odradio. Sve prijavljeno sa smanjenim brojem djelatnika.  

Vezano za uređenje parkirališta raspisan je natječaj za izvođenje radova.   

Rušenje objekta i uređenje platoa  prijavljeno je županijskom uredu za graditeljstvo.  

Što se tiče privremene obustave iznajmljivanja i korištenja domova, držimo se propisanih 

mjera da se domovi ne iznajmljuju te to dovodi do  ograničivanja  rada Udruga.  

Pročelnica JUO Sanela Đura iznosi: Što se tiče uklanjanja vodotornja, uputili smo dopis  

Vodoopskrbi, u evidenciji objekt kao takav ne postoji i mi smo ga uklonili. 

Branko Šafran, načelnik stožera CZ, upoznaje prisutne sa stanjem oboljelih od COVIDA 

na području naše općine.  

Situacija sa brojem oboljelih mijenja se iz dana u dan. Ponekad imamo dan kada nema ni 

jedan novo oboljeli slučaj a bilo je dana kada je bilo i preko 10 u jednom danu.  

Na zahtjev ravnateljice osnovne  škole u Kloštru Ivaniću, stožer CZ donio je Odluku o 

organizaciji nastave na daljinu za Osnovnu školu Braće Radića u Kloštar Ivaniću kojoj je 

osnivač Zagrebačka  županija dužna je organizirati rad  na daljinu za predmetnu nastavu u 

periodu od 07.12.2020. do 11.12.2020.godine. 

Učenici razredne nastave do daljnjeg nastavu obavljaju prema A modelu uz pridržavanje svih 

epidemioloških mjera. 

Što se tiče privremene obustave vježbanja“ Kloštranskih Mažoretkinja“ u pučkom domu ne 

odnosi se samo na njih već prema propisanim epidemiološkim mjerama, odnosi se na 

održavanje svih kulturnih manifestacija i sve kulturne Udruge da se prekine sa treninzima.   

Jozo Vuković: Napokon se asfaltira Naftaplinska ulica. Dvije i pol godine traži se da se 

uvede voda i plin pred zgrade. Također da se  izvrše vodovodni  priključci u istoj ulici. Molim 

načelnika da se pismeno očituje o tome. Također i gosp. Masten iz Vodoopskrbe i odvodnje 

da se očituje o tome. 

Božidar Balenović: Osvrće se na problem rupa na cestama kojih ima jako puno i koje se ne 

krpaju, a u nekim selima rupe stoje više od godinu dana.  

Na Vidikovcu i Vinogradskoj ulici radovi se izvode već duže vrijeme i svi mogući rokovi za 

završetak istih su istekli. Zašto se radi asfaltiranje ulica  u zimi. Božićna rasvjeta svijetli po 

cijele dane. Zašto moramo plaćati rasvjetu koja gori po cijele dane? Ispred Amadeusa lampe 

ne svijetle, što se dešava sa tim žaruljama? 

Od ožujka nema rasvjete u dvorištu pučkog doma, dvije ulične lampe da li je problem staviti u 

dvorište pučkog doma ? 

Pomoć poduzetnicima: Ivanić Grad je svojim poduzetnicima pomogao sa iznosom od 

4.000,00 kn. Država je rekla dati pomoć za sada još ništa nije učinjeno.  

Pao je prvi snijeg, ceste u Ivaniću i Križu puno bolje očišćene nego ceste na području OKI.  

Pitanje načelniku: Rekli ste načelniče da smo jedna od najuspješnijih općina po povlačenju 

sredstava iz EU  i ostalih fondova. Bio je podatak o učinkovitosti povlačenja sredstava iz EU 

u općinama i gradovima u Zagrebačkoj Županiji ali tamo nigdje nisam vidio Općinu Kloštar.  

Načelnik Željko Filipović: Asfaltirati će se cesta u Obreškoj cca 2,5 km., na inzistiranje OKI.  

Sanaciju nakon izvođenje radova na Vidikovcu mi ne financiramo, to izvode izvođači radova.  

Nakon rebalansa ići će se na zamjenu rasvjetnih tijela na području OKI. Također će se vidjeti 

kako je moguće osvijetliti prostor iza pučkog doma. 

Rasvjeta kod samog bunara uključuje se preko prekidača, trebalo bi onda svaku večer paliti i 

ujutro  istu gasiti, pa neka te lampice svijetle cijeli dan u ovo Božićno vrijeme.  



Što se tiče podatka da OKI nije na popisu učinkovitih općina u povlačenju sredstava EU, ja 

Vam govorim da smo puno novca povukli iz EU i Zagrebačke županije.  

Nema pritužbi na izvođača za održavanje cesta u zimskom periodu  tj. zimsku službu.  

Bolje da se posipa cesta radi sigurnosti građana.  

Nenad Kukec: Objekt za koji sam pitao je  evidentirani objekt tj. ucrtani.  

Da li  načelnik smije rušiti građevinu  koja je ucrtana bez suglasnosti vijeća? 

Općina sruši objekt i zatrpa ga u zemlju. Po struci i zakonu to nije dozvoljeno.  

Načelnik je rekao da je dobio 5 mil. kn. Gdje je potrošeno tih 5 mil. kn.  

Načelnik, Željko Filipović: Sve je u programu gradnje i održavanja. Sve je prošlo kroz 

Odbor za komunalno a također je rečeno i na vijeću.  

Dražen Božić: Možemo zatražiti od načelnika da nam prezentira primitke u navedenom 

iznosu.   

Načelnik, Željko Filipović iznosi: 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU : 

- Ministarstvo graditeljstva za energetsku obnovu JLS                       212.719,67 + 327.506,67 

- Ministarstvo graditeljstva za energetsku obnovu zgrade općine       291.857,20 

- Grad Ivanić Grad projekt Zaželi, radi, pomaži                   2 x          47.277,06 

- APPRRR konačna isplata za Dječji vrtić Proljeće                         1.703.727,11 

- APPRRR (LAG) sredstva za ogradu groblja                                    220.000,00 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 

- Ministarstvo regionalnog razvoja – cesta Čemernica Lonjska        83.341,73  

- Ministarstvo graditeljstva za energetsku obnovu zgrade općine   212.719,67 

- Ministarstvo graditeljstva nogostup u Ul. kralja Tomislava          168.000,00  

- Ministarstvo regionalnog razvoja I fondova EU – 

      za dogradnju  i adaptaciju Dj.vrtića Proljeće                              1.341.195,56  

 

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna  

- Zagrebačka županija za WIFII4EU -                                             79.700,00  

- ZŽ potpora za tehničku pomoć za prijavu natječaja 

Cesta Čemernica Lonjska                                                               10.800,00  

- Potpora za izradu glavnog projekta za energetsku  

obnovu zgrade Pučkog doma Kloštar Ivanić                                  70.000,00  

- ZŽ izgradnja pješačke staze u Ul. Kralja Tomislava                        250.000,00  

- Uređenje parkirališta uz Vatrogasni dom i zgradu općine             221.844,50  

Tekuće pomoći iz državnog proračuna  

- Sredstva za sudjelovanje u projektu e-računi preko Fine                 3.520.,32 

 

Tekuće pomoći  proračunu iz drugih proračuna   

- ZŽ za project i plan širokopojasnog interneta                                   7.908,55 

- ZŽ kontrola napuštenih pasa                                                              7.747,00  

- Za drva za ogrijev                                                                             40.950,00 

 

 

 

Mislav Lukša: Nisam zadovoljan sa odgovorima koje slušam. Sve što sam čuo to nije većina 

investicija u ovoj godini. Hvalimo se sa projektima Zagrebačke županije. Zagrebačka županija 

(ŽUC) je asfaltirao cestu u Obreškoj. Oni su to napravili kad su to oni htjeli.  

Zbog čega se hvališ sa bespovratnim sredstvima koje smo dobili za projekte u prošloj i 

pretprošloj godini za davno izvršene radove? 



Hvališ se sa projektima od vodovoda i Zagrebačke županije na čijem je čelu predsjednik 

HDZ-a , Masten. Zašto? 

Što se tiče lampica,  kupi se timer kojim se vrlo lako regulira njihovo paljenje i gašenje.  

  

Načelnik, Željko Filipović:  

Imamo dobre odnose sa Mastenom i nastojat ćemo što više napraviti u ovoj općini. Nastojati 

ću da se dovede zadnji metar asfalta i asfaltira svaka ulica gdje je to moguće.  

Cesta u Obreškoj trebala je biti asfaltirana samo u duljini 900 m a na moje inzistiranje dobili 

smo 2,8 km asfalta. Nastojat ćemo isto učiniti za spojnu cestu Čemernica, Predavec.  

Sa bivšim ravnateljom ŽC uspjeli smo izboriti da asfaltiranje ide na našem području (cesta u 

Čemernici).  

Krešimir Bunjevac: Vijećnik Lukša kaže ako je nešto došlo u našu općinu da to nema veze s 

načelnikom, to nije istina. Načelnik se za to mora izboriti da se radovi provode na našem 

području.  

 

U 17,19 završava aktualni sat.  

 

                                                 T o č k a  1.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 

            školsku/akademsku godinu 2020./2021., 

      Damir Kašner ispred Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija upoznaje prisutne 

sa prijedlogom Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku /akademsku 

godinu 2020/2021.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

O D L U K U 

o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima s područja Općine Kloštar Ivanić, za školsku/akademsku godinu 

2020./2021., Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija utvrdio je prijedlog lista 

kandidata za dodjelu stipendija za tekuću školsku/akademsku godinu.  

Protekom roka za prigovore na prijedlog lista, utvrđen je konačni prijedlog lista kandidata za 

dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021., shodno članku 2. i 3. ove 

Odluke. 

  

Članak 2. 

Kao novčana nagrada za podmirenje troškova vezanih uz školovanje u školskoj godini 

2020./2021., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Učeničke stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuje se ukupno 5 (pet) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

 

1. Valentina Šilipetar, Čemernica Lonjska 83, Kloštar Ivanić,          5,00 bod. 



2. Lorena Blagušević, Graničarska 146, Sobočani, Kloštar Ivanić,          5,00 bod. 

3. Vanesa Hržina, Put u raj 35, Kloštar Ivanić,                       4,80 bod. 

4. Nika Vratić, Kralja Tomislava 50A, Kloštar Ivanić,                             4,67 bod. 

5. Valerija Bradić, Čemernica Lonjska 46, Kloštar Ivanić,                      4,53 bod. 

 

II. Učeničke stipendije prema kriteriju izvrsnosti:  

- dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

 

1.Ivana Mutić, Trojička 4, Bešlinec, Kloštar Ivanić,                             20,00 bod.  

2.Anamarija Turina, Zviranečka 12, Donja Obreška, Kloštar Ivanić,   20,00 bod. 

3.Vjeko Ivaković, Dubravečka 13, Predavec, Kloštar Ivanić,               20,00 bod. 

4.Marta Novaković, Kralja Tomislava 12, Kloštar Ivanić,                    19,76 bod.  

5.Slavko Čosić, Kralja Tomislava 53, Kloštar Ivanić,                           19,72 bod. 

6.Stjepan Čosić, Kralja Tomislava 53, Kloštar Ivanić,                          19,52 bod. 

7.Marin Kovačić, Ul. sv. Marije 24, Kloštar Ivanić,                             19,52 bod. 

8.Ena Matijević, Vukovarska 76, Kloštar Ivanić,                                  19,52 bod.  

9.Vito Špagnut, Kralja Tomislava 71, Kloštar Ivanić,                           19,44 bod. 

10.Mateja Brković, Kralja Tomislava 111, Kloštar Ivanić,                   19,32 bod. 
 

III. Učeničke stipendije prema socijalnom kriteriju: 

-dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

 

1. Lucija Pelesk, Đure Žugaja 34, Stara Marča, Kloštar Ivanić          108,00 bod. 

2. Marta Pelesk, Đure Žugaja 34, Stara Marča, Kloštar Ivanić          108,00 bod. 

3. Nikola Sporiš, Duga ulica 44, Kloštar Ivanić,                                  68,00 bod. 

4. Filip Karlo Jerković, Čemernica Lonjska 18, Kloštar Ivanić,          59,00 bod. 

5. Viktorija Buković, Križci 26, Kloštar Ivanić,                                   53,00 bod.   

6. Ivan Popović, Trojička 46, Bešlinec, Kloštar Ivanić,                       43,00 bod. 

7. Tihana Popović, Vinarska 82, Kloštar Ivanić,                                  42,00 bod. 

8. Mateo Botinčan, Trg sv.Ivana 3, Kloštar Ivanić,                              38,00 bod. 

9. Lucija Virić, Čemernica Lonjska 93, Kloštar Ivanić,                        26,00 bod. 

10.Valentina Manc, V plavem trnacu 60, Sobočani, Kloštar Ivanić,    24,00 bod. 

 

Imenovanim kandidatima iz članka 2. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 550,00 

kuna i pripadaju im 10 mjeseci tijekom školske godine, a isplaćuju se početkom kalendarskog 

mjeseca za protekli mjesec.  

 

Članak 3. 

Kao novčana nagrada za podmirenje troškova vezanih uz studiranje u akademskoj godini 

2020./2021., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Studentske stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuju se 4 (četiri) stipendije na temelju ostvarenih bodova:  

 

1. Karlo Kranjčina, Donja Obreška 34, Kloštar Ivanić,                     4,81 bod. 

2. Mateo Špagnut, Kralja Tomislava 71,  Kloštar Ivanić,                  4,71 bod. 

3. Lara Vasari, Stjepana Radića 35, Kloštar Ivanić,                           4,63 bod. 

4. Lea Kletečki, Cvjetna 12, Kloštar Ivanić,                                       4,12 bod. 

 

II. Studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti: 
 - dodjeljuju se 6 (šest) stipendije na temelju ostvarenih bodova:  



 

1.Štefanija Jelačić, Zagrebačka 26, Kloštar Ivanić,                                                     19,64 bod. 

2. Anamarija Milenković, Odvojak Đure Žugaja 5C, Stara Marča, Kloštar Ivanić,   18,80 bod. 

3. Ana Tutić, Duga ulica 31, Bešlinec, Kloštar Ivanić,                                                18,00 bod. 

4. Bruno Matovina, Ulica Josipa Badalića 30, Kloštar Ivanić,                                     18,00 

bod.  

5. Ivana Šilić, Vidikovac 20, Kloštar Ivanić,                                                                17,68 

bod. 

6. Sven Jozić, Luke Baretine 5, Kloštar Ivanić,                                                            16,44 

bod.    

 

III. Studentske stipendije prema socijalnom kriteriju. 
 - dodjeljuju se 5 (pet) stipendije na temelju ostvarenih bodova: 

1. Ivana Katana, Vukovarska 15H, Kloštar Ivanić,                                50,00 bod. 

2. Matea Popović, Vinarska 82, Kloštar Ivanić,                                     42,00 bod. 

3. Sara Botinčan, Trg sv. Ivana 3, Kloštar ivanić,                                  38,00 bod.  

4. Valentina Brcko, Čemernica Lonjska 32, Kloštar Ivanić,                  34,00 bod. 

5. Iva Bunjevac, Lipovec Lonjski 112,  Kloštar Ivanić,                         20,00 bod.       

    

Imenovanim kandidatima iz članka 3. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 850,00 

kuna i pripadaju im 10 mjeseci tijekom akademske godine, a isplaćuju se početkom 

kalendarskog mjeseca za protekli mjesec.  

 

 

 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić da s imenovanim kandidatima iz članka 

2. i 3. ove Odluke, zaključi Ugovor o stipendiranju, sukladno Pravilniku o stipendiranju 

učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18).  

 

Članak 5. 

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

županije.  

 

                                                            T o č k a  2. 
 

Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće 

Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i donošenje Zaključka, 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa polugodišnjim  izvještajem  o izvršenju financijskog 

plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. 

godine.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

                                                       Z A K L J U Č A K  

                    o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana 

   Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. 

godine 



 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, te 

se isto prihvaća. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

                              

                                                         T o č k a  3. 
 

Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine i donošenje Zaključka,  

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Izvješćem o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

     Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša i Dragan Vuković. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine 
 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine, te isto prima na znanje. 

 

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

                                                T o č k a  4.  

 

Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. Godine.  

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša i vijećnik Božidar Balenović. 



Načelik Željko Filipović daje obrazloženje na izlaganje vijećnika.  

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje    

                 od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. Godine 
 

 

 

                                    T o č k a  5.  

 

   Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

za 2020. g., 

b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne   

infrastrukture  za 2020. g., 

                

c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

u  2020. g.,  

    

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić                

       u   2020. g.,  

           e) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2020. g., 

     f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine, 

    

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izmjenama u navedenim Programima kao  i u 

Izmjenama  Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020. god i  projekcije Proračuna za 

razdoblje 2021.-2022. godine 

Načelik Željko Filipović daje uvodno   izlaganje. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša i vijećnik Božidar Balenović. 

Načelik Željko Filipović daje obrazloženje na izlaganje vijećnika. 

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

za 2020. g., 

 

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

           II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne   

infrastrukture  za 2020. g., 

Sa 12 glasova „za“  donosi se  

 

          I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  



u  2020. g.,  

Sa 12 glasova „za“  donosi se  

   

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić                

       u   2020. g.,  

Sa 12 glasova „za“  donosi se  

            I  Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2020. g., 

 

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

     II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine, 

 

                                        T  o č  k  a   6.  

 

         

   Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik   

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području   

 Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Programa javnih potreba u sportu u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) Programa socijalnih potreba u 2021. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

i)  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2021. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

j) Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja I davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za 

2021. godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

k) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2021. godinu  

predlagatelj: općinski načelnik 

l) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

            m)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 



 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa  navedenim Programima kao  i sa   Proračunom  

Općine Kloštar Ivanić za 2021. god i  projekcije Proračuna za razdoblje 2022.-2023., te 

Odlukom o  izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu 

Načelik Željko Filipović daje uvodno   izlaganje. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša i vijećnik Božidar Balenović. 

Vijećnik Mislav Lukša traži očitovanje na prijedloge za Proračun u e savjetovanju s javnošću.  

Pročelnica Sanela Đura čita primjedbe i prijedloge na e savjetovanje s javnošću za Proračun 

2021. i Program Socijalnih potreba 

Načelik Željko Filipović daje obrazloženje na izlaganje vijećnika. 

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

 

Sa 8 glasova „za“  i 2 suzdržana glasa  donosi se  

 

      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. Godinu. 

 

 Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području   

 Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

     

Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g.,  

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

Programa javnih potreba u sportu u 2021. g.,  

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,  

 

Sa 10  glasova „za“  donosi se  

 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. g.,  

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

       

Programa socijalnih potreba u 2021. g.,  

             

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. g.,  

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

      

                    Odluka o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 



2021. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. 

godinu, 

 

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja I davanje na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2021. Godinu 

 

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu  

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

       Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Godinu 

 

       

Sa 9 glasova „za“  i 1 suzdržanim  glasom  donosi se  

 

 

             Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,  

 

Sjednicu vijeća u 19,15  napušta vijećnik Nenad Kukec.   

                                                 

                                                     T o č k a  7.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima 

Općine Kloštar Ivanić 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa prijedlogom izmjena Odluke o općinskim 

porezima Općine Kloštar Ivanić.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

ODLUKA 

O IZMJENAMA ODLUKE  

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

Članak 1. 



U Odluci o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić (Narodne novine br. 39/2017., 

Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17, 39/17) u poglavlju II. VRSTE POREZA u članku 2. 

stavak 1. točka 2. se briše. 

Članak 2. 

  U poglavlju II. VRSTE POREZA odjeljak 2. Porez na potrošnju i članci 6., 7., 8., 9. i 

10. brišu se. 

Članak 3. 

  U poglavlju III. PROVEDBENE ODREDBE članak 16. stavak 1. točka a) briše se. 

 

    Članak 4.  

Ova Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić objavit 

će se u »Glasniku Zagrebačke županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

 

 

                                              T o č k a  8. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

            prirodnih nepogoda za 2021. godinu, 

             

     Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom djelovanja Općine 

Kloštar Ivanić u području  prirodnih nepogoda za 2021. godinu, 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

                     Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

                                       prirodnih nepogoda za 2021. godinu, 

 

 

                                             T o č k a  9. 

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

            Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

             

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa prijedlogom Odluke o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava  Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

                

ODLUKA O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

I. 



 

Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku sklopit će sa Vatrogasnom 

zajednicom Općine Kloštar Ivanić, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz 

Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih 

društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njenih članica u 2021. godini u iznosu od 

700.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 

110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19).  

Ugovor će se sklopiti bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, temeljem 

članka 6. stavka 3. alineje 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

 

II. 

 

Prilikom izravne dodjele sredstava poštivat će se osnovni standardi financiranja vezani 

uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i 

izvještavanje, sve sukladno odredbama Uredbe. 

 

III. 

 

Tekst ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz točke I. ove Odluke daje se 

u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

IV. 

 

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

županije. 

 

 

                                                            T o č k a  10. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

      Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

             

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa prijedlogom Odluke o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 9 glasova “za” donosi se  

 

                         

ODLUKA O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA IVANIĆ - GRAD 

 

I. 

 

Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku sklopit će sa Hrvatskim 

crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić - Grad, Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava iz Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti 

u 2021. godini u iznosu od 40.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog 



prema odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ br. 

71/10.).  

Ugovor će se sklopiti bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, temeljem 

članka 6. stavka 3. alineje 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

 

II. 

 

Prilikom izravne dodjele sredstava poštivat će se osnovni standardi financiranja vezani 

uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i 

izvještavanje, sve sukladno odredbama Uredbe. 

 

III. 

 

Tekst ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz točke I. ove Odluke daje se 

u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

IV. 

 

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

županije. 

 

                                                             T o č k a  11. 
 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

             Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Analizom stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

     

                       Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

                                  Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu 

 

                                                      T o č k a  12.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2024. godine, 

             Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Smjernicama za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. 

do 2024. godine 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

                         Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  



                       Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2024. godine 

                                                 

                                                      T o č k a  13.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

 

             Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima, 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

Sa 7 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

                  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

 

                                         T o č k a  14. 

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. 

godini, 

            Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih područja i    

            financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021.   

            godini,  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

Sa 7 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2021. godini, 

 

 

                                                      T o č k a  15.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada, 

Otvara se rasprava 

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

Sa 6 glasova “za” i 2  suzdržana glasa donosi se  

 



O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Članak 1. 

 U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada klasa: 363-01/17-01/51, urbroj: 238/14-01-19-21 od 12. 

prosinca 2019. (Glasnik Zagrebačke županije broj: 47/2019.) u članku 3. riječi: „iz čl. 8 ove 

Odluke“ zamjenjuju se riječima: „ iz čl. 6. ove Odluke“. 

Članak 2. 

 Podnaslov iznad članka 6. „Kategorije korisnika“ i članci 6. i 7. brišu se. 

 Dosadašnji članci 8. do 30. postaju članci 6. do 28. 

Članak 3. 

 U dosadašnjem članku 13. koji je postao članak 11. stavak 2. točka 3. briše se. 

 Dosadašnje točke 4. do 14. postaju točke 3. od 13. 

 U stavku 4. riječi „člankom 12. ove Odluke“ zamjenjuju se riječima: „člankom 10. ove 

Odluke“. 

 Stavak 6. mijenja se i glasi: 

 „Trajno ne korištenje nekretnine utvrđuje se temeljem pisanog zahtjeva korisnika 

usluge kojem se obavezno prilaže  potvrda opskrbljivača električne energije o isključenju 

nekretnine iz sustava za opskrbu električnom energijom i u tom slučaju cijena javne usluge 

neće se obračunavati korisniku usluge od dana dostave potvrde o isključenju. Umjesto potvrde 

o isključenju korisnik usluge može dostaviti polugodišnji obračun potrošnje električne 

energije te ako potrošnja u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci bude manja od 20 kWh onda 

se nekretnina smatra trajno nekorištenom za naredni period od 12 mjeseci računajući od 

vremena predanog obračuna potrošnje električne energije. Korisnik usluge je svake godine 

dužan podnijeti obračun potrošnje električne energije za nekorištenje usluge zbog trajnog 

nekorištenja nekretnine. Ukoliko korisnik usluge u roku od 30 dana od isteka 12 mjesečnog 

roka odobrenog trajnog nekorištenja nekretnine davatelju javne usluge ne dostavi novi 

obračun potrošnje električne energije za prethodno razdoblje, smatrati će se da je nekretninu 

koristio te davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu cijene minimalne javne usluge za 

prethodno razdoblje kao i pravo obračuna usluge za naredno razdoblje.“ 

 

Članak 4. 

 U dosadašnjem članku 17. koji je postao članak 15. stavak 9. briše se. 

 

Članak 5. 

 Dosadašnji članak 18. koji je postao članak 16. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 16. 

 Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio cijene javne usluge koju je potrebito 

osigurati kako bi sustav prikupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, 

ekonomski održivo poslovanje davatelja usluge te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja 

javne usluge. 



 Cijena obvezne minimalne javne usluge utvrđuje se kao fiksni iznos ukupne cijene 

javne usluge i sastavni je dio i u strukturi je cijene javne usluge određene Cjenikom davatelja 

javne usluge. 

 Cijenu obvezne minimalne javne usluge plaćaju svi korisnici u svim obračunskim 

razdobljima neovisno o obimu korištenja javne usluge, osim vlasnika ili korisnika nekretnine 

ili dijela nekretnine za koju je na način propisan ovom Odlukom utvrđeno da se trajno ne 

koristi.“ 

Članak 6. 

 U dosadašnjem članku 21. koji je postao članak 19. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „Iznos ugovorene kazne određen za pojedino postupanje protivno Ugovoru mora biti 

razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.“ 

 

Članak 7. 

 Davatelj javne usluge dužan je podnijeti Cjenik usklađen s ovom Odlukom na 

suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave na koju se Cjenik odnosi u roku od 30 

dana od dana donošenja ove Odluke. 

 Do stupanja na snagu i primjene Cjenika iz stavka 1. ovog članka obračun i naplata 

prikupljanja otpada vršiti će se  prema dosadašnjem načinu obračuna i naplate. 

 

 

                                                                Članak 8. 

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

 

                                                       T o č k a  16.        
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana 

Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o.  

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa  Zaključkom o prijedlogu za imenovanje člana 

Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. 

Otvara se rasprava 

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi   

 

 
 
 

O D L U K A 

o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora  

trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 
 
 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić skupštini trgovačkog društva Vodoopskrba i 

odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. predlaže da se u Nadzorni odbor trgovačkog društva 



izabere: 

 
Mario Matanić, dipl.ing.sig. 

 
II. 
 

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

županije. 

 

     

                                                T o č k a  17.        
 

Razno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac vijećnicima i svim građanima Općine 

Kloštar Ivanić čestita predstojeće Božićne blagdane i uspješnu Novu 2021. godinu.  

 

Sjednica Općinskog vijeća završava u 20.03.  

 

 

Zapisničar:                                                         Predsjednik  

                                                                        Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                            Krešimir Bunjevac                             


