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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-21-60 

Kloštar Ivanić, 18.02.2021. 

 

       
    

                                             Z A P  I S N I K  

                                                      

Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 18.02.2021. godine s 

početkom u 17,10  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,  Dražen Božić 

Danijela Bardić, 

Miljenko Majdek, stigao u 17,23 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Jelena Lacković Žertuš, Ivan Novak, Denis Duvnjak, Sandra Slivar, Božidar Balenović. 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić, 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI, 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 26. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9  vijećnika. Sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom   

usvaja se Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 10.12.2020. god.   

 

Predlaže se slijedeći  

                                         D n e v n i  r e d : 

  

- Aktualni sat 
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada 

političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste 

grupe birača, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 
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4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina, 

      Predlagatelj: općinski načelnik, 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

6. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

7. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

8. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 

2019. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

9. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 

2020. godinu i donošenje Odluke, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

10. Razno  

 

Otvara se rasprava po dnevnom redu.   

Mislav Lukša: Vijećnicima se pravovremeno ne dostavljaju zapisnici sa Odbora i radnih 

tijela.  

Predlaže da se točka 1., 3., 4., 6., 8.   i 9. povuku sa dnevnog reda današnje sjednice 

Općinskog vijeća.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac postavlja pitanje načelniku kao predlagaču 

navedenih točaka da li želi povući točke sa rasprave sa dnevnog reda današnje sjednice.  

Također se postavlja pitanje i predsjedniku Odbora za Statut  i  Poslovnik u svojstvu 

predlagatelja o prijedlogu Statuta Općine Kloštar Ivanić da li želi povući točku sa dnevnog 

reda.  

Načelnik kao predlagatelj iznosi da ne želi povlačiti prijedloge točaka sa dnevnog reda.  

Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost također iznosi da ne želi da 

se prijedlog Statuta OKI povlači sa dnevnog reda.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje na glasanje prijedlog vijećnika 

Mislava Lukše za povlačenje točki sa dnevnog reda.  

 

Prijedlog da se točka 1. Dnevnog reda,  Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine 

Kloštar Ivanić „makne“ sa rasprave.  

 

Sa 1 glasom „za“ , 7 glasova „protiv“  i 1 suzdržanim glasom  prijedlog nije usvojen.  

       

Prijedlog da se točka 3. Dnevnog reda,   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o 

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić „makne“ sa rasprave.  

    

 

Sa 1 glasom „za“ , 8  glasova „protiv“   prijedlog nije usvojen.  

  

 



3 

 

 Prijedlog da se točka 4. Dnevnog reda,   Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora 

poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. Godina „makne“ sa rasprave.  

 

Sa 1 glasom „za“ , 8  glasova „protiv“   prijedlog nije usvojen.  

 

 

Prijedlog da se točka 6. Dnevnog reda, Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni 

agrotehničkih mjera za 2020. Godinu “makne” sa rasprave.  

 

 

 

Sa 1 glasom „za“ , 8  glasova „protiv“   prijedlog nije usvojen.  

 

 

Prijedlog da se točka 8. Dnevnog reda,  Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,  “makne” sa rasprave. 

 

 

 

Sa 3 glasom „za“ , 6  glasova „protiv“   prijedlog nije usvojen.  

 

Prijedlog da se točka 9. Dnevnog reda, Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Odluke,“makne” sa rasprave 

 

Sa 3 glasom „za“ , 6  glasova „protiv“   prijedlog nije usvojen.  

 

U 17,23, sjednici  Općinskog vijeća pridružuje se vijećnik Miljenko Majdek.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.  

Sa 8 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se predloženi Dnevni red.  

 

Načelnik Željko Filipović daje izvješće od protekle sjednice Općinskog vijeća.                                                                      

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

 

Krajem 2020 sklopljeni su ugovori i isplaćene stipendije za studente i srednjoškolce  sve 

sukladno sklopljenim ugovorima. Imamo 25 učenika i 15 studenata koji primaju stipendiju. 

Kako bi mogli isplatiti kredit za otplatu glavnice i kamata po kreditu podignutom za 

financiranje rekonstrukcije ceste u Čemernici  te  rekonstrukcije i dogradnje vrtića donio sam 

Odluku o preraspodjeli koju ste dobili u sazivu vijeća sukladno Odluci o izvršenju proračuna 

za 2020.g.  

Sada općina od ove godine nema dugoročnog kreditnog zaduženja. 

Općina Kloštar Ivanić  i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno 

kojem je Općina Kloštar Ivanić  uključena u sustav e-Novorođenče. Ovim Sporazumom 

Općina Kloštar Ivanić  omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na 

jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta prilikom prijave rođenja djeteta u 

nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče. 

Isto tako sklopili smo ugovor  e-prijave za upis u Dječji vrtić. U ovo vrijeme to će olakšati 

roditeljima kod prijeve za upis kako u ovoj godini tako i nadalje. 
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Općina Kloštar Ivanić iz sredstava proračunske pričuve za 2020 godinu je uplatila u jednakim 

iznosima od 5.000,00 kuna i to gradovima Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica za 

pomoć nastradalima od potresa 29.12.2020. 

Isto tako pozvali smo i naše sugrađane da prijave štete koju imaju od potresa koji su se 

dogodili na području Banije. Isti su se prijavili, prvo sam zajedno sa komunalnim redarom i 

komunalnim referentom obišli iste kako bi vidjeli tu štetu, ljudima rekli što se može i kako 

ostvariti te iste još jednom su obišli statičar i arhitekta koji su izvršili procjenu šteta na tim 

objektima. Ukupna procjena iznosi cca  980.000,00kn. 

Svi prijavljeni su upisani u tablicu koja je poslana od županije a poslati će prema vladi kako 

bi imali evidenciju šteta i dalje tražili sredstva od EU. 

Općina Kloštar Ivanić se prijavila na  natječaj Ministarstva sporta sa projektom izgradnje 

zaštitnog nasipa na Streljani Lipovec Lonjski kojime bi se dobilo da ta streljana bude potpuno 

opremljena i prilagođena za natjecanja sukladno EU direktivom koja propisuje zaštita 

zemljišta od štetnih kemijskih elemenata u ovom slučaju olova. Sa time bi ona bila prva takva 

u našoj zemlji. 

Isto tako slijede prijave na natječaje u Županiji kako za komunalnu djelatnost za nogostup u 

Kralja Tomislava tako i za dječje igralište u parku branitelja na natječaju za sufinanciranje ZŽ 

u odjelu za poljoprivredu. 

Općina Kloštar Ivanić je raspisala tri javna natječaja i to za izgradnju javne rasvjete na 

obilaznici i dijelu ulice Stjepana Radića, zatim izgradnja nogostupa u ulici Kralja Tomislava 

te za održavanje nerazvrstanih cesta u OKI. Natječaji se otvaraju početkom ožujka te onda 

slijedi odabir ponuditelja a nakon toga i ugovaranje radova. 

Isto tako sproveden je natječaj za izgradnju WIFI4EU besplatnog interneta na području OKI. 

Slijedi ugovaranje radova te u naredno vrijeme i postavljanje istog kako bi povećali područje 

besplatnog interneta na našem području. 

Djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje ZŽ isti prema našim traženjima su dogovorili određene 

iznose za izgradnju vodovoda i odvodnje na našem području koja ide izvan radova na 

izgradnji RVS-a i budućih radova na izgradnji Aglomeracije Ivanić u koju spade i dio Kloštra. 

Na taj način će se više i vodovoda i odvodnje realizirati na našem području koji se izvode iz 

naknade za razvoj koju svi plaćamo. 

 

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

 

Mislav Lukša: Pitanje se odnosi  na općinske nekretnine. Obišao sam općinske domove u 

mjesnom odboru Stara Marča, Gornja i Donja Obreška, Vinari i uočio velike štete od starosti i 

potresa te višegodišnje nebrige oko općinskih nekretnina.  

Vatrogasni dom u Čemernici nema fasade. Kada će obnova vatrogasnog doma u Kloštru? 

Kada će nogometno igralište u Čemernici biti privedeno svrsi? 

Sport park u kojoj fazi je legalizacija? 

Hoće li se išta izgraditi na sportskom parku u ovih 8 godina? To su pitanja vezana uz 

općinske nekretnine. Kako i na koji način načelniče upravljate sa općinskim nekretninama? 

Da li je situacija takva da mi nakon 8 gledamo u iste ili gore situacije po pitanju stanja sa 

općinskim nekretninama? 

Drugo pitanje odnosi se na otpad, zaštitu okoliša i prioritete.  

Već godinama najavljujete obnovu parka i promenade.  

Zanima me kad mislite krenuti sa tim radovima, hoćete li još uvijek rezati drveće? 

Hoćete li i jedno drvo posaditi? 

Groblje Bešlinec, da li je to odlagalište građevinskog otpada? 

Tamo se godinama navozi bez dozvole, protuzakonito i to većinom općinski građevinski 

otpad i ima ga cca 1000 m3. 
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Po kojoj dozvoli i pod kojim uvjetima dozvoljavate odlaganje otpada? 

Isto tako u Švearovoj ulici odlaže se otpad, salonitne ploče koje su kancerogene  i to u 

neposrednoj blizini Dječjeg vrtića.   

Pitanje br. 3 

Parkiranje se vrše po promenadi a s druge strane su prazna parkirna mjesta.  

Zašto se to ne regulira? 

Što je sa led rasvjetom po cijeloj općini, što je općenito sa javnom rasvjetom na obilaznici i na 

raskrižjima ostalih ulica i obnovom? 

Što je sa izmjenom  lampi? 

Kada mislite čistiti sipinu na cestama? 

U Ul. Stjepana Radića i Ul. Kralja Tomislava kada se misli nastaviti sa izgradnjom 

nogostupa? 

Kada mislite postaviti  „ležeće policajce“ u Predavcu  kod doma u ulici Kralja Tomislava i 

Stjepana Radića? 

Što je sa nogostupom u ulici  Stjepana Radića. Osam godina niste učinili ni jednu jedinu stvar 

za tu ulicu.  

 

Načelnik Željko Filipović:  

Vatrogasni dom ići će u kompletnu rekonstrukciju doma u Kloštru Ivaniću i proširenje sa 

multifunkcionalnom dvoranom. Otvara se EU mjera 4,7. 

Rekonstrukcija doma za bolju funkcionalnost u bolju vatrozaštitu na području Općine Kloštar 

Ivanić.  

Otpad kod groblja u Bešlincu, općina ne dozvoljava i isti se ne navozi iz suglasnost Općine 

Kloštar Ivanić.    

Što se tiče Školske ulice i parkiranja po promenadi, policija redovito  obilazi i piše kazne ali 

ljudi ne vole parkirati na mjestu predviđenom za to.  

Što se tiče led rasvjete, u tijeku je natječaj za izgradnju led rasvjete na zaobilaznici i na 

nerazvrstanim cestama.  

Nakon provedene javne rasvjete ide se u rješavanje.  

U ulici Stjepana Radića još uvijek su u tijeku radovi na rekonstrukciji vodovoda, a nakon toga 

bi se išlo u sanaciju nogostupa.  

 

Dragan Vuković: Da li nam možete pojasniti za javnu rasvjetu. To su dva projekta. Jedan je 

zaobilaznica u ulici Stjepana Radića a drugi je rasvjeta na području cijele općine.  

Koliko  koja košta i koliko ima lampi sve ukupno u cijeloj općini? 

U Ulici kralja Tomislava recite nam u kojem je fazi nastavak radova? 

Asfaltirana je promenada, koliko je to koštalo? Zašto se ta sanacija nije izvršila na neki drugi 

način (možda kocke ili slično).  

Pozivni natječaj koliko ih je ove godine sklopljeno i sa kime? Molim pismeni odgovor.  

Pitanje ciglane, što se tamo dešava?  

S obzirom da tamo nisu počeli nikakve radovi da li se zemljište vraća u vlasništvo Općine 

Kloštar Ivanić? 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Idu dva natječaja za led rasvjetu, jedan za zaobilaznicu u ulici Stjepana Radića, drugi za cijelo 

područje Općine Kloštar Ivanić. Za to je predviđen iznos od 820.000,00 kn bez PDV.  

Za javnu rasvjetu za rekonstrukciju na cijelom području priprema se postupak. Kada postupak 

bude proveden i otvorena dokumentacija vidjet ćemo koji će to biti iznos.  

Za asfaltiranje promenade utrošili smo 70.000,00 kn bez PDV-a.  

Rješenje za otkup zemljišta na ciglani rješavati će se u novom sazivu vijeća.  
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Nenad Kukec: Zahvaljujem na odgovorima  koje sam dobio na upit o rušenju vodospreme.  

 Odgovor Pročelnice glasio je:  
Kroz stavku u Proračunu kao i Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godini, Općinsko vijeće je prihvatilo financiranje tog projekta 

„Uređenje dvorišta i parkirališta zgrade Općine“ u sklopu kojega je uklanjanje vodospreme koja nije 

zavedena u imovinu Općine Kloštar Ivanić . Zbog svoje namjene kao komunalna vodna građevina 

trebala je biti u imovini Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. ali temeljem upita 

doznajemo da nije u njihovim poslovnim knjigama. Sukladno postojećem projektu, vodosprema je 

uklonjena a sve uredno prijavljeno županijskom uredu za graditeljstvo.  

 

Odgovor je da smo  isto odobrili sa asfaltiranjem parkirališta. Po istom principu odobrili smo da se 

promenada uredi sa 800.000,00 kn da se asfaltira, postave klupe i sve ostalo da se dovede u red a Vi 

ste asfaltirali za 70.000, 00 kn. Da li će se razlika u odobrenim i utrošenim sredstvima usmjeriti na 

neka druge stvari.  

Postoje  raspisani programi financiranja za potrebe djece iz EU fondova, da li ste se aplicirali na iste 

za dobivanje sredstava? Da li je općina aplicirala na  bilo koji Eu fond 

Kanal Žeravinec, da li ste što  poduzeli  u suradnji sa Gradom Ivanić da se isti poveže sa OKI? 

Bilo bi lijepo da se spoji kanal i da to postane jedna lijepa biciklistička staza.  

Gdje je zapela energetska učinkovitost obnove pučkog doma? 

Pitanje načelniku: 

Koliki je bio prihod , koliko je novaca prošlo kroz Proračun u ovih 8 godina kako je on načelnik ?  

Ponukan našim svim  projektima i cijenama po dužnim metrima dolazim do nekih spoznaja a to da mi 

dajemo ogromne iznose konkretno se odnosi na javnu rasvjetu i lampe.  

Prijave za štete od potresa trebala su biti prijave prijavljene prije na način kako su to učinile općina 

Dubrava i Grad Ivanić Grad.   

Načelnik Željko Filipović:  

Vezano za Eu fondove ,prijavit ćemo  vatrogasni dom i dječje igralište u parku Hrvatskih 

branitelja.  

Što se tiče sredstava Eu fondova socijalni fond za djecu, odnosi se na mogućnost za drugu 

smjenu za vrtić za koji nema interes u Kloštru.  

Kanal Žeravinec prema Hrvatskim vodama poslan zahtjev za zacjevljenje kanala.  

100 mil kn sredstava prošlo kroz Proračun u nazad 8 godina 

Što se tiče prijava za štete od potresa, angažirali smo struku da obiđe objekte na kojima je 

prijavljena šteta i isto će se uvrstiti u registar šteta.  

Na Promenadi urediti  rubnjake, staviti nove klupe, koševe i ostalo.  

Danijela Bardić:   

Kada će se postaviti stolarija u domu u Čemernici Lonjskoj? Da li će to biti i kada?  

Kada će se srušiti ili sanirati dom u Donjoj Čemernici? 

Nasipavanje ceste prema Poljanskom lugu, kada će se taj dio nasipati? 

Imamo jednog nezadovoljnog suseljana koji plaća sve dažbine općine a put mu nije nasipan, 

pa da mu se izađe u susret i nasipa put.  

 

Načelnik: Sutra kreću radovi nasipavanja puta u Čemernici ali do njegove parcele. Stolarija će 

se ugraditi prema dogovoru, a dom u donjoj Čemernici srušiti da ne ugrožava živote.  

Poljanski Lug će se nasipati u dogovoru sa Hrvatskim šumama,  a  gradonačelnik Vrbovca 

obećao s Vrbovečke strane sanirati da se omogući kvalitetniji  i brži dolazak iz susjedne 

općine.  

 

Mislav Lukša: Molim načelnika da mi odgovori na već postavljena pitanja  

 

Sportski park u kojoj je fazi legalizacija?  
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Kada će nogometno igralište u Čemernici biti privedeno svrsi? 

Hoće li se išta izgraditi na sportskom parku u ovih 8 godina? 

Groblje u Bešlincu, odlagalište građevinskog otpada, nisam zadovoljan odgovorom da niste 

znali za to tri godine i da nemate komunalnog redara koji to nadzire.   

Kada točno misli srušiti dom u Vinarima i Čemernici? 

Kada će se popraviti dom u Staroj Marči? Kada to točno bude? Također kada se misli urediti 

Promenada? 

Pitanje u ime kluba vijećnika.  

Zašto ste  ignorirali odluku župana  Stjepana Kožića koji je naložio da u roku 8 dana popišete 

i unesete štete od potresa u registar šteta? 

Molim načelnika da mi odgovori na postavljena pitanja.  

Načelnik Željko Filipović: Sportski park je legaliziran. Treba planirati za narednu godinu da 

se riješi pitanje ograde i atletska staza koja je potrebna za školarce i rekreativce. 

Prijaviti na program za dobivanje sredstava.   

 

Dom u Vinarima naći ćemo način da li ćemo sanirati ili srušiti. Na proljeće popraviti dom u 

Staroj Marči. Vezano za skladište salonitnih ploča ispitati ćemo šta se po tom pitanju može 

učiniti.  

Krešimir Bunjevac:  

Kada bi bio nastavak izgradnje nogostupa u Ulici kralja Tomislava? 

Načelnik Željko Filipović:  

01.03. otvaranje ponuda, pregled dokumentacije i početak 4 mjeseca počelo bi sa nastavkom 

izgradnje nogostupa.  

Završava se aktualni sat.  

 

 

                                        T o č k  a   1.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

Dražen Božić ispred Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost upoznaje prisutne 

sa zakonskom odredbom za usklađenje Statuta koje je potrebno uskladiti radi izmjena u 

Zakonu radi predstojećih  lokalnih izbora.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestuju Mislav Lukša, Nenad Kukec, Sanela Đura, Željko Filipović.  

Lukša predlaže da Dan općine Kloštar Ivanić bude  datum 15.08.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić.  

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Sa 9 glasova “za” I 1 suzdržanim glasom usvaja se  

 

 

                                           STATUT OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

                                                 T o č k a  2.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

Načelnik, Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.  

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  
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U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

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

 

 

                                                            ODLUKA 

o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za 

redovito godišnje 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) koja su osigurana Proračunom Općine Kloštar Ivanić za 

2021. godinu i to za dio 2021. godine, odnosno od 01. siječnja 2021. godine do raspisivanja 

lokalnih izbora u svibnju 2021. godine, a radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić i provedbe lokalnih izbora. 

 

Članak 2.         
          U Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. 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. 

 

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 člana Općinskog vijeća utvrđuje se isti iznos predmetnih sredstava i to po 

2.000,00 kuna godišnje sukladno članku 5. Stavku 2. Podstavku 4. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19). 

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 = 

500,00 kn (slovima: petstokuna). 

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

od = 50,00 kn ( slovima: pedesetkuna). 

 

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 

Nezavisna lista boljih – NLB                                                 2 (dva) člana  
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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 

2021. godinu razmjerno broju njenih članova  i podzastupljenom spolu članova Općinskog 

vijeća u iznosima kako slijedi:  

 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske – SDP                           2.000,00 kn 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                            1.000,00 kn  

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   1.500,00 kn 

Nezavisna lista boljih – NLB                                                   1.000,00 kn  

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača : Božidar Balenović                                                   500,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača: Jozo Vuković                                                            500,00 kn 

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti                               500,00 kn    

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                                          500,00 kn  

Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska  partija Hrvatske                   50,00 kn 

Podzastupljeni spol- Hrvatska demokratska zajednica                   50,00 kn 

Podzastupljeni spol- NLB                                                                      50,00 kn 

 

UKUPNO:                                                                                  7.650,00 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 odnosno ako se početak ili završetak mandata 

ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos 

razmjeran broju dana trajanja mandata, 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  3.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Načelnik, Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Sa 9 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom donosi  se 
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O D L U K A 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić 

                                                                              I. 

Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić. Povjerenstvo 

čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva 

predstavnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                             II. 

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Sanela Đura 

2. Krunoslav Prosinečki 

3. Nenad Đura 

4. Miljenko Majdek 

5. Sandra Slivar 

 

                                                                          III. 

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća, traje do isteka 

tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                          IV. 

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić odluku o izboru najpovoljnije 

ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

                                                                          V. 

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupaka javnog natječaja za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale poslove, obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                         VI. 

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

 

                                                 T o č k a  4.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje 2021. – 2023. godine, 

      Predlagatelj: općinski načelnik, 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura, upoznaje prisutne sa Programom potpora poljoprivredi 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godine. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Mislav Lukša, Josip Tučkorić.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje. Sjednicu napušta vijećnik Miljenko Majdek u 

18,49. U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se  
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                  Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić 

                          za razdoblje 2021. – 2023. godine. 

 

 

 

                                                 T o č k a  5.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura, upoznaje prisutne sa Odlukom o oslobođenju u potpunosti 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Mislav Lukša, Josip Tučkorić.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi 

           

 

                                                        O D L U K A 

              o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

 

 

                                                                     I. 

 

          Općinsko vijeće investitora ŠINJOR d.o.o., OIB: 66806647254, iz Kloštar Ivanića, 

Križci 6, oslobađa u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju 

građevine poljoprivredne namjene - gospodarske građevine za skladištenje poljoprivrednih 

proizvoda: prijem, silos i sušara, na lokaciji k.č. 897, k.o. Bešlinec (Križci) temeljem 

građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000057, URBROJ: 238/1-18-04/5-20-

0041, od dana 16.09.2020. godine i Rješenja o izmjeni imena investitora u građevinskoj 

dozvoli KLASA: UP/I-361-03/20-01/000063, URBROJ: 238/1-18-04/5-20-0003, od 

28.10.2020. godine u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP:476/19 za koji je 

glavni projektant Zrinka Bizjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2820, ukupne površine 

1987,97 m3, što na temelju obračuna iznosi 19.951,88 kn, obzirom da investitor gradi 

gospodarske objekte izvan građevinskog područja uz uvjet preuzimanja obveza investitora: 

-  da sam osigura priključak na javno-prometnu površinu  

-  financiranje izgradnje komunalne i ostale  infrastrukture do svog objekta.   

 

                                                                     II. 

        

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

 

                                                 T o č k a  6.  

 

 

Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 



12 

 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura, upoznaje prisutne sa Izvješćem  o primjeni agrotehničkih mjera 

za 2020. Godinu. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša,  Josip Tučkorić.  

Krešimir Bunjevac: Prijedlog je na predlagaču ako želi povući ovi točku da se promjene 

sporni podaci.  

Predlagač ostaje pri ovom prijedlogu.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

 

Sa 1 glasom „protiv“ i 8 „suzdržanih“ glasova Izvješće nije usvojeno, te se donosi  

Z A K LJ U Č A K 

o razmatranju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. g. 

 

 

I. 

 

Nakon razmatranja Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu od dana 

10.02.2021. godine, isto se ne prihvaća.     

 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se na web stranicama Općine Kloštar Ivanić.  

  

                          

                                               T o č k a  7. 

 

Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura, upoznaje prisutne sa Izvješćem  izvršenju Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu. 

 

Otvara se rasprava. 

  

U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Mislav Lukša, Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava.  

Pauza od 10 min. Nakon pauze daje se  na glasanje.  

Predlagač povlači točku sa dnevnog reda današnje sjednice vijeća.   

 

                                                   T o č k a  8. 

 

Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. 

godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 
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Načelnik, Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o stanju u prostoru Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine.   

 

Otvara se rasprava. 

 

U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Mislav Lukša, Željko Filipović.  

 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Sa 4 glasa „za“, 1 glasom „protiv“ i 4 „suzdržana“  Izvješće o stanju u prostoru Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine nije usvojeno, te se donosi  

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić  

za razdoblje od 2016. do 2019. godine 

 

I. 

 

Nakon razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. 

do 2019. godine izrađenom po Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. iz Zagreba, Hebrangova 18, 

od prosinca 2020. godine, ne prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje 2016. do 2019. godine.     

II. 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2019. godine 

sastavni je dio ovog Zaključka. 

III. 

Ovaj Zaključak objavit će se na web stranicama Općine Kloštar Ivanić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              T o č k a  9. 

 

Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu i donošenje Odluke, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

Načelnik, Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.  

 

Otvara se rasprava. 
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U raspravi u čestvuju Mislav Lukša. 

 

 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 6 glasova  „za“, i  3 „suzdržana“ glasa donosi  se 

 

 

 

O D L U K A 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu 

 

 

 

                                                                        I 

 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.     

 

 

 

II. 

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

 

 

III. 

 

Izvješće se dostavlja Zagrebačkoj županiji.  

                                                                

IV. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.   

 

 

 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 

2020. godinu  

 

 

. 

 

 

 

                                                      T o č k a  10. 
Razno.  

Pod točkom razno nema rasprave.  
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U 19,57  zaključuje se sjednica Općinskog vijeća.  

 

 

 

Zapisničar:                                                                   Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                       Općinskog vijeća: 

                                                                                  Krešimir Bunjevac  

 

 

 

 

 


