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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  
Klasa: 021-05/21-01/01 

Ur.broj:238/14-01-21-02 

Kloštar Ivanić, 08.07.2021.  

 

                                        

                                                  IZVOD  IZ  Z A P I S N I K A  

 

 

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 08.07.2021. godine s 

početkom u 16,10 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.  

Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Opine Kloštar Ivanić, Krešimir Bunjevac.   

Zapisnik vodi Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent. 

Sjednica je javna. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: 

 

Damir Kašnar, Miljenko Majdek, Krešimir Bunjevac, Branko Šafran, Zlatko Bunjevac,Ivo 

Ćosić,  Božidar Balenović, Jozo Vuković, Anita Sušac, Đurđica Grganja, Kristina Borić.    

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Miroslav Hlad, Mislav Lukša.  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić – Željko Filipović 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela – Sanela Đura  

Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Računovodstveni referent, Vlatkica Šilipetar 

Predstavnik Obiteljskog Radio Ivanića-  

Snimatelj Obiteljskog Radio Ivanića- Zvonimir Gaiger  

 

Krešimir Bunjevac: 

 

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja 

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje isti na usvajanje.  

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, održane 

14.06.2021. godine.  

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 11. vijećnika.   

 

 

Za 2. sjednicu  se predlaže  slijedeći 
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                                                          D n e v n i  r e d : 

  

- Aktualni sat 
     

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata iz osobnih razloga i verifikaciji novih 

vijećnika, 

Izvjestitelj: predsjednica Mandatne komisije  

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine 

Kloštar Ivanić te njegovim radnim tijelima, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju desete odgojne skupine redovnog 

programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar 

Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

      a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 

g., 

     b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

      infrastrukture u 2020. g., 

     c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 

      Ivanić za 2020. g.,  

     d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

      naobrazbi za 2020. g.,  

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2020. g., 

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. g. i  

      g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. g. 

      izvjestitelj: općinski načelnik 

7. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, 

     izvjestitelj: općinski načelnik   

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 

2020. g., 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

      srpanj – prosinac 2020. godine i donošenje Zaključka, 

      izvjestitelj: općinski načelnik 

10. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2020. 

godinu i donošenje Zaključka, 

     Izvjestitelj: ravnateljica DV 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. 

godinu 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,  

     Predlagatelj: općinski načelnik 

13. Rasprava i donošenje:  
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a) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara, 

            Predlagatelj: općinski načelnik 

b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 

2021. godini, 

                  predlagatelj: općinski načelnik 

c) Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Kloštar 

Ivanić za 2021. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone u 2021. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

e) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2021. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

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

2019. godine i donošenje Zaključka, 

      Izvjestitelj: općinski načelnik, 

15. Rasprava i donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

16. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih 

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

2021. godini 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

17. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje 

18. Razno 

 

Otvara se rasprava po dnevnom redu. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 11. glasova „za“ usvaja se predloženi dnevni red.  

 

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 11. vijećnika.   

 

 

                                          AKTUALNI SAT: 

 

Načelnik Željko Filipović iznosi: Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

U Općini Kloštar Ivanić trenutno se izvode radovi na izgradnji javne rasvjete na obilaznici i 

dijelu ulice Stjepana Radića , zatim izgradnja nogostupa u ulici Kralja Tomislava te na 

izgradnji dječjeg igrališta u parku branitelja. Za te iste radove smo dobili sredstva kako od 

Županije tako od ministarstva za sufinanciranje radova.  

Kupljenje su i postavljene nove klupe za promenadu, te je uređena nova podloga za njih. 
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Završen je projekt Wifi4EU, gdje je postavljeno 10 novih pristupnih točaka internetu, 2 u 

Bešlincu, 2 u Križcima, 4 u Staroj Marči, 1 u Sportskom parku i 1 iza Osnove škole Braće 

Radića. 

Izrađen je projekt za dječje igralište OŠ Braće Radića prema idejnom projektu ZŽ. Slijedi da 

isti uvrstimo u proračun i zajedno nadam se sa Zagrebačkom Županijom izgradimo isti. 

Odobreno je sufinanciranje školskih radnih bilježnica do iznosa predviđenim proračunom i 

produženog boravka ovisno o epidemiološkoj situaciji za 1 i 2 razred OŠ Braće Radića. 

Obavljena prijava za štete od mraza za područje OKI I izvršen nadzor od dva ministarstva 

poljoprivrede i financija te su zaključili da je sve sprovedeno u redu. Zahvala članovima 

odbora koji su odradili dobar posao. 

Od ovog ponedjeljka su na 6 mj. rad primljena 3 javna radnika nakon gotovo godinu dana 

traženja. 

Jučer je objavljen, tj. otvoren otvoreni postupak prikupljanja ponuda za modernizaciju javne 

rasvjete na području cijele Općine Kloštar Ivanić, modernizacija obuhvaća zamjenu 

postojećih 1240 rasvjetnih tijela, te nadopunu sa još 1021 novim rasvjetnim tijelom na 

postojećim stupovima kako bi se povećala osvijetljenost prometnica u svrhu sigurnosti 

prometa. 

Završen je projekt uklanjanja građevine, za objekt starog društvenog doma u Čemernici 

Lonjskoj na k.č. 192, k.o. Bešlinec, te slijedi ugovaranje istog realizacija u 8 mj. 

U planu za ovo ljeto je sanacija DVD-a Čemernica Lonjska, izrada drenaže oko objekta (vlaga 

devastira objekt), te sanacija starih elektroinstalacija, zidova i stropa. 

Redovne aktivnosti po Ugovoru za održavanje nerazvrstanih cesta su u tijeku, prva narudžba 

sanacije udarnih rupa je odrađena, kao i čišćenje sipine sa cesta, te su u punoj širini asfaltom 

sanirane; dio Naftaplinske ulice u Sobočanima, i dio ul. Đure Žugaja u Staroj Marči te prostor 

ispred DVD Bešlinec, u ovom trenutku se radi na sanaciji poljskih puteva u Čemernici 

Lonjskoj. 

Radovi na mjesnom groblju Kloštar Ivanić su bili na izradi novih i sanaciji starih staza, te 

izgradnji novih grobnih okvira, te su promijenjene stara ulazna vrata s obje strane starog dijela 

groblja. 

 

 

Božidar Balenović postavlja pitanja. 

Pitanje rasvjete u ulici prema Sobočanima? 

Kada kreću radovi na zaobilaznici? Najavljeni su za 01.07. a  ne vidim da se tamo nešto radi.  

Horizontalna signalizacija, kada će se sve zebre pofarbati, tko  nadzire kvalitetu izvođenja? 

Zašto predsjednik vijeća nije sazvao sjednicu za Dan općine? Trebala se barem sazvati sjednica 

vijeća. Mnoge općine organiziraju događanja unatoč Corona virusu.  

Velika Gospa da li će biti proslava kakva je bila zadnjih godina ili opet kao i prošle godine neće 

biti ništa? 

Što se radi u apoteci? Vidim da se tamo nose neke cijevi pa me zanima što se tamo radi?   

Čišćenje smeća, košnja bušotina(sve zapušteno) što je sa tim? 

Kada ćemo dobiti prave stolove u pučkom domu, sjedimo za pivskim stolovima?.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac iznosi: 

U dogovoru sa izvršnom vlasti je bila da se radi Covida ne ide u široko slavlje, svečanu sjednicu 

nismo održali.  

Položili smo vijenac na spomenik Hrvatskih branitelja. Održala se sveta misa.  

Iz stavke za proslavu Dana općine organiziran je domjenak za sve ljude koji su bili na misi.  

U periodu koji je trebalo za organiziranje proslave Dana općine nismo ni znali kada budemo i 

konstituirani.  
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Načelnik Željko Filipović:  

Ima ulica koje su u natječaju za izmjenu led žarulja. Nakon toga vidjet ćemo da li iste nešto 

vrijede da se to stavi na mjesta gdje ih sada nema.  

Krenuli su radovi sa iskopom i bušenjem na zaobilaznici. Građevinski radovi u Stjepana Radića do 

križanja Svete Marije, kreće se sa  građevinskim, geodetskim pa elektroenergetskim.  

Postavit će se 8 rasvjetnih tijela na igralištu škole.  

Što se tiče proslave Velike Gospe slijedom odluka o nužnim epidemiološkim mjerama  još uvijek 

razmatramo mogućnost o obavljanju djelatnosti u zatvorenom prostoru radi Covid putovnica.  

Prvenstveno zaštita zdravlja naših stanovnika, da ne branimo ulazak na svete mise.  

Vezan za apoteku, nema nikakvih radova. Što se tiče čišćenja bušotina, stalno primamo dojave za 

ne čišćenje bušotina. Šaljemo opomene i kontaktiramo sa INOM.  

Ovi stolovi koji su se nalaze u pučkom domu (pivski ) zadovoljavaju potrebe za ove 

epidemiološke mjere.  

 

Branko Šafran: 

Počeli su radovi na zaobilaznici pa slijedom toga postavljam pitanje. 

Koja su rasvjetna tijela projektirana na zaobilaznici a koja su ponuđena? Da nam se dostavi 

dokumentacija , da li ćemo dobiti zadovoljavajuću opremu i da li je to oprema koja je u projektu?  

Kada će se krenuti sa odabranim izvođačem? 

Kada će se sanirati Naftaplinska ulica u Sobočanima, te koji je zahvat planiran zbog loše podloge i 

da li za isto postoji projekat i troškovnik. Molio bi da mi se dostavi troškovnik u pismenom 

obliku.  

Načelnik Željko Filipović:  

Jučer je objavljen natječaj i natječajna dokumentacija za kompletnu zamjenu rasvjetnih 

tijela.09.08. biti će otvaranje pristiglih ponuda i nakon pregleda opširne dokumentacije ići će se sa  

odabirom izvođača koji će zadovoljavati uvjete natječaja. Negdje oko 01.10. moglo bi se krenuti  

sa izvođenjem radova. 

Projektnu dokumentaciju možete doći pogledati u Općinu Kloštar, a možemo Vam dostaviti i 

pismeno.  

Predsjednik Općinskog vijeća:  Vijećnik je tražio  odgovor pismenim putem. 

 

Krešimir Bunjevac: 

Vukovarska ulica kada će biti sanirana do kraja? 

 

Načelnik Željko Filipović:  
Što se tiče Vukovarske ulice, danas su započeli radovi na prekopu glavnog voda gdje će se 

ugraditi zasunska okna. U idućim danima predstoji sanacija istog. U idućem tjednu trebali bi biti 

završeni radovi u Vukovarskoj i asfaltiranje samog prekopa.    

 

Krešimir Bunjevac: 

Pitanje površina koje su zarasle u korov i koje ugrožavaju susjedne parcele i vlasnike susjednih 

parcela. Ima parcela na kojima su građani iz nekog razloga u nemogućnosti očistiti.  

Da li je u proračunskoj stavci predviđenoj za te namjene dovoljno sredstava da se to očisti  ili bi 

vijeće tu trebalo nešto odobriti? Treba poduzeti mjere, ne može se dozvoliti da nam općinu zaraste 

trava i korov.  

 

 

Načelnik Željko Filipović:  
Šalju se opomene prema fizičkim osobama za čišćenje  parcela.  

Ako se ne  odazovu, a uglavnom se odazovu onda to rješavamo na način da mi dajemo očistiti.  
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Manje parcele rješavat ćemo sa javnim radnicima.  

Za sada imamo dovoljno sredstava do kraja godine. Ukoliko bude potreba predvidjet  ćemo isto u  

u rebalansu.  

S obzirom na povećanje broja takvih osoba morat ćemo povećati stavku.   

 

Damir Kašnar:  

Kontejneri za papir, staklo i  plastiku koji su razmješteni po selima. Nakon čišćenja oko njih se 

stvori odlagalište otpada.  

S obzirom da imamo reciklažno dvorište koje je svima dostupno, da li je neophodno da su ti otoci 

i dalje raspoređeni po selima. Da li postoji razlog da se isti ne maknu s određenih lokacija? 

 

Načelnik Željko Filipović:  

Povećati iznos za plaćanje odvoza otpada. Općina Kloštar Ivanić financira rad reciklažnog 

dvorišta koji radi svaki ponedjeljak i svake prve subote u mjesecu.  

U idućem razdoblju očekuje se izmjena Zakona o odvozu otpada. Treba napraviti plan da vidimo 

da li nam ti otoci trebaju ili ne. Da smanjimo na taj način trošak i da prisilimo ljude na odvajaju 

otpad.  

Da nam se ne desi da ne znamo kuda sa otpadom. U najavama je poskupljenje odvoza otpada.  

 

U 16,44 završava aktualni sat.  

 

 

 

                                                        T o č k a 1.  

Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata iz osobnih razloga i verifikaciji novih 

vijećnika, 

 

 

Predsjednica Mandatne komisije  Kristina Borić čita Izvješće Mandatne komisije o mirovanju 

mandata iz osobnih razloga i verifikaciji novih vijećnika 

 

 

                                                       I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 

                                                                      I. 

      Mandatna komisija izvješćuje da su sukladno odredbama članka 79. stavak 7. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i 

članka 28. stavak 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21), 

pisane zahtjeve predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za mirovanje mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, iz osobnih razloga, podnijeli: 

 
MATE ŽDERO, OIB: 82830680877 iz Kloštar Ivanića, Lipovec Lonjski 45, izabran s kandidacijske 
liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ 

i 

 

MARICA PAVANIĆ, OIB: 09908338823 IZ Kloštar Ivanića, Ulica Matije Gupca 16, 

Predavec, izabrana s kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE 

HRVATSKE - SDP 
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                                                                    II. 

       Mandatna komisija utvrđuje da je zahtjev Mate Ždero zaprimljen u Općini Kloštar Ivanić 

dana 24.06.2021. godine, a zahtjev Marice Pavanić dana 28.06.2021. godine. 

 

                                                                    III. 

       Mandatna komisija obavještava da, temeljem članka 79. stavak 8.  Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 28. 

stavak 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21), mirovanje 

mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pismenog zahtjeva 

sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. Iz 

navedenih odredbi proizlazi da mirovanje mandata iz osobnih razloga MATI ŽDERO počinje 

teći od 24.06.2021. godine, a MARICI PAVANIĆ od 28.06.2021. godine. 

 

                                                                    IV. 

     Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 

144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), člana predstavničkog tijela izabranog na 

kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 

izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je 

bila predlagatelj kandidacijske liste. 

     Mandatna komisija izvješćuje da su političke stranke sukladno članku 81. stavak 2. Zakona 

o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) 

dostavile pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća i to: 
-  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, dana 24.06.2021. godine predsjednik OO 

HDZ-a Mate Ždero da će neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste ZLATKO BUNJEVAC, OIB: 

44503351577 iz Kloštar Ivanića, Lipovec Lonjski 36, zamjenjivati MATU ŽDERO, za vrijeme njegova 

mirovanja mandata iz osobnih razloga; 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, dana 28.06.2021. godine  predsjednik OO 

SDP-a  Željko Filipović da će neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste IVO ĆOSIĆ, OIB: 
30849577314 iz Kloštar Ivanića, Caginečka 9B, zamjenjivati MARICU PAVANIĆ, za vrijeme njezina 

mirovanja mandata iz osobnih razloga. 

 

                                                                    V. 

       Mandatna komisija izvješćuje da je: 
- ZLATKU BUNJEVAC mandat počeo dana 24.06.2021. godine te da je 

- IVI ĆOSIĆU mandat počeo teći dana 28.06.2021. godine.. 

  

                                                                   VI. 

       Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                   VII. 

       Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na internetskim stranicama 

Općine Kloštar Ivanić.   

 

                                                                                              Predsjednica Mandatne komisije: 

                                                                                                          Kristina Borić 

 

Vijećnici Zlatko Bunjevac i Ivo Ćosić polažu svečanu prisegu za člana vijeća.  

Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata iz osobnih razloga i verifikaciji novih vijećnika 

PRIMA SE NA ZNANJE.  

 

                                                    T o č k a 2.  
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Rasprava o prijedlogu i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

 Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

 

Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Miljenko Majdek čita 

Amandmane  za izmjenu i uvrštenje u Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ,  

kojeg su podnijeli vijećnici Božidar Balenović i Branko Šafran a koji glase: 

I AMANDMAN 

Predlaže se da se u članku 26., redak drugi, briše „Klub vijećnika mora imati najmanje 3 

člana“ te stavi „Klub vijećnika mora imati najmanje 2 člana“.  

Obrazloženje: 

Budući da je Zakonom o lokalnoj upravi smanjen broj vijećnika sa 15 na 13, smatramo da je 

prikladnije da Klub vijećnika mogu osnovati 2 vijećnika, uslijed samog broja smanjenja 

vijećnika.  

II  AMANDMAN 

Predlaže se da se na kraju članka 59. doda: 

„8. Odbor za kulturu i turizam, koji broji 3 člana“. 

Obrazloženje: 

Smatramo, da se naša Općina uz postojeće kulturne i sakralne objekte, te seoska domaćinstva 

koja su u stalnom usponu, treba razvijati u tom smjeru, pa je postojanje takvog odbora nužno i 

potrebno.  

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

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 10  vijećnika. 

Sa 9 glasova „za“ i 1 „suzdržanim glasom usvajaju se predloženi amandmani.  

Daje se na glasanje Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić sa usvojenim 

amandmanima.  

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

                                                       POSLOVNIK  

                         OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ  

 

 

                                                     T O Č K A  3.  

  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine 

Kloštar Ivanić te njegovim radnim tijelima, 

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.  

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se  

 

                                                               O D L U K A 

                         o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić 

                                                te njegovim radnim tijelima  

 

                                                                         I. 

Ovom Odlukom određuju su novčane naknade za predsjednika, potpredsjednike i druge 

članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće) za rad 
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na sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama njegovih radnih tijela, sukladno odredbama 

Statutu Općine Kloštar Ivanić. 

 

 

                                                                        II. 

Pravo na naknadu ostvaruje se u slijedećim neto iznosima: 
- članovima Općinskog vijeća                            - 300,00 kn mjesečno 

- predsjedniku Općinskog vijeća                        - 450,00 kn mjesečno  

- potpredsjednicima                                            - 390,00 kn mjesečno 

- članovima radnih tijela                                    - 100,00 kn po sastanku odnosno 

                                                                            200,00 kn po izlasku na teren 

a isplaćuje se do 20. datuma u tekućem mjesecu za protekli mjesec. 
 

Sredstva su osigurana Proračunom Općine Kloštar Ivanić, Pror. stavka: 32911. i 32912. 

 

                                                                     III. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosima naknade članovima i 

predsjedniku Općinskog vijeća te članovima radnih tijela i povjerenstva , KLASA: 402-08/10-

01-01, URBROJ: 238/14-01-10-02, od 16.12.2010. godine. 

 

                                                                        IV. 

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

 

                                                             T O Č K A  4. 

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju desete odgojne skupine redovnog 

programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada 

 

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.  

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se  

 

 

                                                    O D L U K A 

                   o ustrojavanju desete odgojne skupine redovnog programa pri 

                     Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada 

 

                                                                  I. 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je dana 01.02.2021. prijedlog 

Plana upisa djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2021./2022. na koji je općinski 

načelnik dao suglasnost dana 22.02.2021. g. 

 

                                                                              II. 

 

Općinsko vijeće odlučuje da se u svrhu smještaja sve djece u vrtić i usklađenja sa odredbama 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  u područnom objektu 
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Livada na adresi Trg sv. Ivana 1 u dvorištu Pučkog doma ustroji deseta odgojna skupina 

redovnog programa. 

  

                                                                III. 

 

Prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                      T O Č K A 5.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić, 

 

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.  

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se  

 

 

     PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU 

                          OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

 

     Članak 1.  

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić utvrđuju se ustanove 

predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te 

razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić. 

 

     Članak 2. 
Općina Kloštar Ivanić ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 

kapaciteta za djecu s područja Općine Kloštar Ivanić u ustanovama predškolskog odgoja i 

sufinanciranjem ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u 

Proračunu Općine Kloštar Ivanić, za tekuću godinu. 

 

 

     Članak 3. 
Mrežu dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić čine: 

 

 

Dječji vrtić 

 

Adresa 

 

Osnivač 

 

Program 

 

Smještajni 

kapacitet 
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DJEČJI VRTIĆ 

PROLJEĆE  

Naftaplinska 23/a, 

10312 Kloštar Ivanić 

Općina 

Kloštar Ivanić 

Program 

odgoja i 

obrazovanja 

djece rane i 

predškolske 

dobi 

uključuje 

redoviti 

cjelodnevni 

(10 satni) 

program. 

Postoji i kraći 

program za 

rano učenje 

engleskog 

jezika i 

dramsko 

scenski 

program 

 

Program 

predškole u 

trajanju od 

250 sati 

godišnje po  3 

sata dnevno. 

(od 01.10.-

31.05.)  

 do 200 djece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 45 djece 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRUČNI 

OBJEKT 

DJEČJEG 

VRTIĆA 

LIVADA  

Trg Sv. Ivana 1 u 

dvorištu Pučkog doma 

 

 

Općina 

Kloštar Ivanić 

Program 

odgoja i 

obrazovanja 

djece rane i 

predškolske 

dobi 

uključuje 

redoviti 

cjelodnevni 

(10 satni) 

program 

do 50 djece 

 

     Članak 4. 
Mreža dječjih vrtića Općine Kloštar Ivanić može se proširivati osnivanjem novih dječjih 

vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

Na području Općine Kloštar Ivanić mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima 

Općina Kloštar Ivanić nije osnivač, ali Općina ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja 

djece u tim ustanovama. 

 

    Članak 5. 
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U slučaju potrebe i po zahtjevu roditelja smještaj djece s područja Općine Kloštar Ivanić u 

dječjem vrtiću na području druge jedinice lokalne samouprave Općina Kloštar Ivanić može 

sufinancirati u slučaju da vrtić iz članka 3. ove Odluke ne provodi program rada s djecom s 

posebnim potrebama. 

 

                                               Članak 6. 
Ovaj Plan dostavlja se Zagrebačkoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na 

području Zagrebačke županije. 

 

    Članak 7. 

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića u Općini Kloštar 

Ivanić KLASA:601-02/20-01/01, URBROJ:238/14-01-20-52, od 30.06.2020. godine.  

 

 

                                               Članak 8. 

Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

                                                       T O Č K A 6.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

   a)  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 

g., 

     b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

      infrastrukture u 2020. g., 

     c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 

      Ivanić za 2020. g.,  

     d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

      naobrazbi za 2020. g.,  

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2020. g., 

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. g. i  

      g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. g. 

      Vlatkica Šilipetar podnosi Izvješće o izvršenju navedenih Programa.  

 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

     Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2020. g., 

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

      infrastrukture u 2020. g., 

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 
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      Ivanić za 2020. g.,  

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

      naobrazbi za 2020. g.,  

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2020. g., 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. g.  

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. g. 

 

                                                        T o č k a 7.  

 

 

Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, 

      

      Vlatkica Šilipetar podnosi Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, 

 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2020. godine, 

 

                                                       T O Č K A 8.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

g., 

      

 Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa prijedlogom  Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar 

Ivanić za 2020. g 

 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ usvaja se  

 

                                                          ODLUKA 

      O RASPODJELI REZULTATA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2020. GODINU 

 

 

                                                            Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda Općine Kloštar 
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Ivanić za 2020. godinu. 

 

                                                            Članak 2. 

 

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna za proračunsku godinu na dan 31.12.2020. utvrđena su kako slijedi: 

 

                                               

Broj Naziv računa Stanje 31.12.2020. 
računa     

92211 Višak prihoda poslovanja 7.612.745,29 

92222 
Manjak prihoda od nefinancijske 
imovine 3.041.089,16 

92223 
Manjak primitaka od financijske 
imovine 2.652.957,74 

922 Višak prihoda i primitaka za prijenos u   
  slijedeće razdoblje 1.918.698,39 

                     

 

                                                             Članak 3. 

 

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje se odnosi na financijske izvještaje Općine 

Kloštar Ivanić za proračunsku godinu na dan 31.12.2020. utvrđena su kako slijedi: 

 

 

Broj Naziv računa Stanje 31.12.2020. 
računa     

92211 Višak prihoda poslovanja 7.544.944,39 

92222 
Manjak prihoda od nefinancijske 
imovine 3.011.146,66 

92223 
Manjak primitaka od financijske 
imovine            2.652.957,74 

922 Višak prihoda i primitaka za prijenos u  
  slijedeće razdoblje 1.880.839,99 

 

Razlika viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje između tablice iz čl. 2. i 

tablice iz čl. 3. u iznosu 37.858,40 kuna. Višak prihoda proračunskog korisnika od 37.858,40 

kn rasporediti će proračunski korisnik koji će Odluku o rasporedu rezultata za 2020. godinu 

donijeti na svojem Upravnom vijeću. 

 

                                                               Članak 4. 

 

Višak prihoda od 1.880.839,99 kuna raspoređuje se za slijedeće namjene: 

1. Pješačka staza u Ul. kralja Tomislava                                        167.696,94 kn, 

2. Isplata osobnog dohotka – program Zaželi, radi, pomaži             13.375,36 kn, 

3. Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta                             533.661,18 kn, 

4. Izgradnju okvira za nova grobna mjesta                                      95.337,06 kn, 

5. Cestovnu signalizaciju                                                                 18.750,63 kn, 
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6. Postavu stupa sa sirenom – Vatrogasni dom Kloštar Ivanić        26.455,50 kn, 

7. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete                              37.368,75 kn, 

8. Stručni nadzor nad izgradnjom pješačke staze u Ul. kralja 

Tomislava Kloštar Ivanić                                                              8.250,00 kn, 

9. Dezinsekcija                                                                                21.825,00 kn, 

10. Održavanje javnih i zelenih površina                                          22.031,25 kn, 

11. Odvoz i odlaganje otpada na Tarno                                            15.269,54 kn, 

12. Stručni nadzor nad postavom stupa i sirene                                 5.000,00 kn,  

13. Uređenje parkirališta ispred Zgrade općine i Vatrogasnog 

doma                                                                                          385.731,05 kn,  

14. Održavanje poljskih putova                                                         14.360,00 kn, 

15. Usluga skloništa pasa                                                                  23.325,00 kn, 

16. Održavanje groblja po ugovoru                                                     7.818,65 kn, 

17. Uredski materijal                                                                           1.045,28 kn, 

18. Električnu energiju u objektima                                                    5.067,65 kn, 

19. Električnu energiju javne rasvjete                                               35.242,98 kn, 

20. Pražnjenje i odvoz otpada – zeleni otoci                                       5.750,00 kn, 

21. Stručni nadzor nad izgradnjom parkirališta ispred Zgrade 

Općine i Vatrogasnog doma                                                       18.750,01 kn, 

22. Održavanje nerazvrstanih cesta – krpanje rupa                          16.513,75 kn, 

23. Isplata osobnog dohotka – Općina Kloštar Ivanić                    104.129,98 kn,  

24. Isplata Hrvatskim vodama prikupljenog prihoda NUV              15.283,62 kn, 

25. Isplata osobnog dohotka - Dječji vrtić Proljeće i   

zamjensko ispunjenje kvote                                                      282.800,81 kn.                                                                                                                

       

 

 

                                                  T O Č K A 9.  

Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

  srpanj – prosinac 2020. godine i donošenje Zaključka, 

    izvjestitelj: općinski načelnik 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje  srpanj – prosinac 2020. godine 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se  

 

                                      

 

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2020. – 31.12.2020. godine 

 

 

 

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

razdoblje 01.07.2020. – 31.12.2020. 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 10.  

 

 

Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2020. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Vlatkica Šilipetar podnosi Godišnji izvještaj  o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg 

vrtića Proljeće za 2020. Godinu. 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi  se  

 

                                                 Z A K L J U Č A K  

                            o godišnjem obračunu Financijskog plana 

                         Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2020. g. 

 

 

                                                                 I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić za 2020. g. , 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 11. 
 

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

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o primjeni agrotehničkih mjera za 

2020. godinu 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

IZVJEŠĆE 
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o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 

 

 UVOD  

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj 5. srpnja 2019. godine, 

donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 

broj 25/19; dalje u tekstu: Odluka).  

 

Sukladno članku 10. stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 

godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za 

prethodnu godinu.  

 

Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina su: 

 

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

4. gospodarenje biljnim ostatcima, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije. 

 

Općina Kloštar Ivanić raspolaže ukupno s 3932 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  51 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, 

izuzev 616 ha koje su vlasništvo države.  

 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić 

pridržavali su se odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta te uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina u 2020. godini. 

Slijedom navedenog u uvodu vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 

primijenili su slijedeće:  

 minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

 sprečavali su zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem, 

 suzbijali su biljne bolesti i štetnike, 

 koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način, 

 vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu, 

 održavali su  povoljnu strukturu tla. 

 

Jedinstveni upravni odjel je tijekom 2020. godine poslao 78 upozorenja vlasnicima i 

posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, što je rezultiralo 

uređenjem i privođenju namjeni istih.  

 

 EROZIJA 

 

Tijekom 2020. godine nije bilo značajnijih pojava erozije.  
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ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA 

 

 Održavanje kanalske mreže je u nadležnosti Hrvatskih voda, gdje Općina kroz dopise i 

sastanke pokušava ukazati na probleme na mreži koju onda Hrvatske vode saniraju.  

Prema podacima Hrvatskih voda u 2020. godini na području općine Kloštar Ivanić u 

sklopu Ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na 

BP 9 (vodotoci I. i II. reda) izvršene su usluge uklanjanja vegetacije krčenjem  na vodotocima 

Stara Lonja SK 009 (3052 m) i Stara Lonja SK 000 (7983 m), LK Krišci (7770 m) i na kanalu 

Čemernica (2630 m) , te usluge uklanjanja vegetacije i izmuljenja do potpune funkcionalnosti  

na bujičnom vodotoku SK 016 (2480 m). 

Također  u 2020. godini bile su ugovorene Usluge održavanja detaljnih melioracijskih 

građevina za odvodnju i navodnjavanje na BP 9 u smanjenom obimu (cca 50% ). Obzirom da 

je dosadašnjih godina na području Općine Kloštar Ivanić jako puno rađeno na  detaljnim 

melioracijskim građevinama za odvodnji i navodnjavanje u 2020. godini bilo je samo 17 km 

kanala III. i IV. reda održavano uslugama košnje. 

 

          Na održavanje poljskih puteva Općina Kloštar Ivanić  je u 2020. g. utrošila 239.669,50  

kn. 

 

 ZAKLJUČAK  

 

Područje Općine Kloštar Ivanić je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 

površinama, od čega su neke zapuštene. Općina Kloštar Ivanić nastoji, prije svega aktivnim 

mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 

sprečavanje njihove zakorovljenosti.  

 

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i dostaviti Ministarstvu 

poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 

 

 

                                                          T O Č K A 12.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja 

Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Planom djelovanja Općine Kloštar Ivanić u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić 

u području prirodnih nepogoda  

za 2020. godinu 

 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić 

u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, te isto prihvaća. 
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II. 

 

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

 

                                                     T O Č K A 13. 
Razmatra se   

a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara, 

            Predlagatelj: općinski načelnik 

b) Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 

2021. godini, 

                  predlagatelj: općinski načelnik 

c) Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić 

za 2021. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone u 2021. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

e) Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2021. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćima i  Planovima kako je gore navedeno. 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 

2020. godinu i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine 

Kloštar Ivanić u 2021. godini 

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Kloštar      

Ivanić za 2021. godinu, 

 

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

          Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje     

          zadataka   tijekom požarne sezone u 2021. godini, 
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Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2021. godini, 

 

                                                  T O Č K A 14.  

 

 

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

godine i donošenje Zaključka, 

  Izvjestitelj: općinski načelnik, 

 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o stanju u prostoru Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje 2016. – 2019  

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

  Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

  Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

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, 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 i Izvješće o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 

2019. godine objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.  

                                                                

IV. 

 

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

dostavit će se nadležnom Ministarstvu i Zavodu za prostorni razvoj u elektroničkom obliku u 

roku od petnaest dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije 
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                                                    T O Č K A 15.  

 

 

Rasprava i donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

IZVJEŠĆE 

 

     o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog  

                         otpada na području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godini 

 

 1. UVOD 

 

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ("Narodne 

Novine" broj 94/13, 73/17, i 14/19), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je 

izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

2. POSTOJEĆE STANJE 

  

Na području Općine Kloštar Ivanić utvrđene su sljedeće lokacije na kojima je odbačen otpad: 

Naziv 

divljeg 

odlagališta 

Popis 

kčbr. 

Procjena 

količina 

otpada u 

m3 

Najzastupljenija 

vrsta odbačenog 

otpada 

Divlje 

odlagalište 

uklonjeno  

DA / NE 

Aktivnosti 

provedene 

tijekom 

2020.god. 

Šuma 

Marča 

1347, 

k.o. 

Obreška 

7 
Glomazni otpad, 

plastika, gume 
da 

LD Prepelica 

akcija čišćenja 

 

Na gore navedenim lokacijama provodile su se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja 

otpada i to učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara Općine. Otpad je uklonjen 

s lokacije.  
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3. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2020. GODINI ZA 

OPĆINU 

 

Iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu je za troškove saniranja divljih 

odlagališta (poravnavanje) utrošeno 1.645,80 kuna.  

4. ZAKLJUČAK 

 

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje 

otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan učinak na 

okoliš i financijski teret za proračun Općine Kloštar Ivanić.  

 

Tijekom 2020. godine komunalni redar je u okviru redovitih obilazaka terena provodio nadzor 

nad divljim odlagalištima. 

 

U 2020. godini se provodio sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

kao i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada u skladu s odredbama članka 36. Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne Novine" broj 94/13, 73/17. i 14/19). 

 

 

                                                  T O Č K A 16.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i 

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

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju 

prioritetnih područja i financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima 

udruga u 2021. godini 

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

Konstatira se da je na sjednici prisutno 10. vijećnika.  

 

 

Sa 10 glasova „za“ donosi se 

 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu 

sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. godini 

 

Članak 1. 
           Ovom se Odlukom mijenja Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog 

okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. godini, KLASA: 402-

08/20-01/07, URBROJ: 238/14-02-20-02 od 10.12.2020. (Glasnik Zagrebačke županije broj 

48/2020). 

 

Članak 2. 
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          Članak 1. točka 6. mijenja se i glasi: 

„6. programi u okviru javnih potreba iz područja socijalne skrbi i 

humanitarne djelatnosti. 

      Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić  

      na poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1012, Aktivnost A 101210 u ukupnom 

      iznosu od 30.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može  

      prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po  

      pojedinom programu  je 20.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe  

      programa sa 1-5 udruga.“ 

Članak 3. 

Izmjene Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku 

Zagrebačke županije. 

 

 

 

 

                                                  T O Č K A 17.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašner čita prijedlog 8 vijećnika Općine 

Kloštar Ivanić za izbor prvog potpredsjednika vijeća  Branka Šafran te prijedlog 3 vijećnika HDZ 

koji predlažu za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Zlatka Bunjevac.  

Ujedno iznosi prijedlog  opozicije NLB –a Mislava Lukše i Miroslava Hlad da se za 

potpredsjednika izabere Mislav Lukša.  

Komisija za izbor i imenovanja podržala je prijedlog za prvog potpredsjednika Branka Šafran i za 

drugog potpredsjednika Zlatka Bunjevac te isti upućuje Općinskom vijeću na usvajanje.  

 

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

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 11 vijećnika.   

Daje se na glasanje I prijedlog za prvog potpredsjednika Branka Šafran.  

Sa 11 glasova „za“ donosi se  

                                                        O D L U K A 

                      O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                           OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

                                                                 I. 

 

Branko Šafran iz Kloštar Ivanića, Graničarska ulica 138, Sobočani, bira se za prvog 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, sa danom 08.07.2021. godine.  

 

 

                                                              II. 

 

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

 

   

Daje se na glasanje za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Zlatka Bunjevac.  
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Sa 11 glasova „za“ donosi se  

                                                         O D L U K A 

                      O IZBORU DRUGOG POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                           OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

                                                                 I. 

 

Zlatko Bunjevac iz Kloštar Ivanića, Lipovec Lonjski 36, bira se za drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, sa danom 08.07.2021. godine.  

 

 

                                                              II. 

 

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

 

 

Daje se na glasanje prijedlog NLB- a da se za potpredsjednika izabere Mislav Lukša.  

Sa jednim glasom „za“, 9 „protiv“ i 1 suzdržanim glasom prijedlog nije usvojen.  

 

 

                                               T O Č K A 18. 
Razno 

Pod točkom razno nema rasprave.  

 

Sjednica općinskog vijeća završava u 17,30.  

 

 

 

Zapisničar:                                                       Predsjednik  

Lidija Zubatović                                         Općinskog vijeća: 

                                                                    Krešimir Bunjevac  


