REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/06
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 27. srpnja 2018. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 25. srpnja 2018. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/06, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 19. svibnja 2018. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dragutin Posavec, Dražen Vidović, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić, Markus Pilić, Petra
Horvatić
Sjednici prisustvuju: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović, viša referentica
Silvija Žižek i predstavnici sredstava javnog informiranja
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, predstavnike prisutnih medija i službenice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Strahoninec te je svima zaželio uspješan i konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne vijećnike da se aktualni sat neće održati budući
sjednici nisu nazočni općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika.
Vijećnica Nadica Jelaš, molim Vas da u Dnevni red stavljate točku usvajanje zapisnika.
Nije u redu da sjednici nitko od izvršne vlasti nije prisutan, budući je to jedini politički prostor za
propitkivanje rada izvršne vlasti.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda pod točkom
2. „Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je
izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja“.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine konstatira da je dopuna Dnevnog reda prihvaćena
JEDNOGLASNO
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je zapisnik prihvaćen sa
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ZA 10 (JEDOGLASNO)
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske
2. Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili
životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja“.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Predsjednik Općinskog vijeća, Zakon o poljoprivrednom zemljištu poljoprivredno zemljište tretira
kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.
U smislu Zakona, poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu
uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Zakon nalaže da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda
za katastar Čakovec upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 128,2665
hektara.
Temeljem izrađenog Programa raspisati će se natječaj za dodjelu zemljišta.
Vijećnica Nadica Jelaš, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem trebalo je donijeti do 09.
lipnja 2018. godine, znači već kasnimo. U Strahonincu nema puno poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Zanima me da li, i kako Općina Strahoninec provodi agrotehničke mjere koje su propisane zakonom, i
dali dostavljate izvješća Ministarstvu poljoprivrede?
Želim reći da je Program jako dobro napravljen.
Pročelnica Jasna Hranilović, dostavljamo.
Vijećnica Sanja Krištofić, da li će se propisati kriteriji pod kojima će se zemljište dodjeljivati u zakup
na maksimalan rok od 25 godina?
Pročelnica Jasna Hranilović, Zakonom je propisan rok na 25 godina. Bilo je rečeno da će se određene
stvari regulirati Pravilnikom, međutim isti još nije donesen. Kad se Pravilnik donese, postupiti ćemo po
istom. Zakonodavac nije ostavio mogućnost zakupa kraći od 25 godina.
Vijećnica Nadica Jelaš, da li je itko od zakupaca priključen na navodnjavanje?
Predsjednik Općinskog vijeća, mreža navodnjavanja je napravljena, međutim ista nije u funkciji.
Vijećnica Sanja Krištofić, da li Općina mora održavati zemljište na kojem se nalazi Dolič i što je
planirano s tim zemljištem?
Pročelnica Jasna Hranilović, zemljište je uključeno u onih 5% koje je Općina imala pravo zadržati za
vlastite potrebe.
Vijećnik Markus Pilić, zanima me razlika u površini, ukupna površina iznosi 128,266 ha a u zakup je
dano 87,604 ha. Što je sa ostalim zemljištem?
Predsjednik Općinskog vijeća, u zakup nije dodijeljena cjelokupna površina zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Pročelnica Jasna Hranilović, ovih 87,604 ha je površina zemljišta za koje su sklopljeni ugovori,
ostatak zemljišta stoji prazno.
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Vijećnik Markus Pilić, prilikom raspisivanja novog natječaja obuhvatiti će se cjelokupna površina
zemljište?
Pročelnica Jasna Hranilović, tako je.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske prihvaćen
JEDNOGLASNO
Ad. 2. Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje
je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja
Vijećnica Petra Horvatić, u materijalima ste dobili prijedlog Odluke i objašnjenje prijedloga. Ovaj
prijedlog podnosim zašto što se u Republici Hrvatskoj ne poštuje Zakon o genetski modificiranim
organizmima, odnosno osoba koja stavlja na tržište GMO ili proizvode koji sadrže GMO dužna je
osigurati vidljivim da proizvod sadrži GMO.
Valpovo i Duga Resa već su donijeli takve Odluke.
Vijećnik Markus Pilić, tko će kontrolirati provođenje ove Odluke? Koje su sankcije kršenja te Odluke?
Vijećnica Petra Horvatić, u Općini je formirani Odbor za poljoprivredu.
Vijećnik Markus Pilić, Odbor nema te ovlasti, a tko će i prepoznati GMO biljke?
Vijećnik Dragutin Posavec, za prepoznavanje GMO biljaka potrebna je stručna osoba sa stručnim
znanjima.
Vijećnik Mario Topolnjak, molio bih vas gđice. Horvatić da za iduću sjednicu Općinskog vijeća
pripremite okvirne troškove provođenja ove Odluke i tko će kontrolirati provođenje Odluke.
Vijećnica Sanja Krištofić, bilo bi dobro da se prijedlog Odluke razradi te se ponovno stavi na usvajanje.
Vijećnica Nadica Jelaš, nema još znanstvenog dokaza o štetnosti GMO proizvoda.
Vijećnik Dražen Vidović, za donošenje ove Odluke potrebno je šire znanje i daljnja razrada prijedloga
Odluke, pa predlažem da ovaj prijedlog primimo na znanje. Neka se zaduži Odbor za poljoprivredu koji
će pripremiti materijale potrebne za sjednicu Općinskog vijeća.
Vijećnik Mario Topolnjak, kod donošenja te Odluke potrebno je obratiti pažnju na djelatnosti koje se
obavljaju na području Općine, budući neke od njih vrlo vjerojatno u svojoj proizvodnji koriste GMO.
Zajednički zaključak vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec: potrebno je razraditi prijedlog
Odluke o kojem će se ponovno raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.
Dovršeno u 19:48 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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