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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/15-01-05 

Ur.broj: 238/14-01-15-11 

Kloštar Ivanić, 10.09.2015. 

 

                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 07.09.2015. 

godine s početkom u 16,15 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. 

Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac.  

Zapisnik vodi Lidija Zubatović , referent za poslove samouprave i administrativne 

poslove. 

Sjednica je javna.  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: 

Tomislav Vlahović, Nikolina Pavelić, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Ivo Ćosić, Siniša 

Đura, Božidar Balenović, Mirko Ivaković, Mislav Lukša, Danijela Bardić, Zdravko 

Lojna, Željko Bokun., Krešimir Bunjevac, Mario Haludek, Nenad Kukec 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić. 

Miljenko Majdek – zamjenik načelnika OKI 

Predstavnici Obiteljskog Radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Davor Lebović 

Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu 

Sanela Đura – pročelnica JUO 

Nikolina Peleski- referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju 

Eugen Šooš – mještanin OKI 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  pozdravlja prisutne i otvara 21. 

sjednicu OV, konstatira da je u vijećnici prisutno svih 15  vijećnika, te postoji kvorum 

za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka.  

 

Prije utvrđivanja samog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  

otvara raspravu o zapisniku sa 20.sjednice Općinskog vijeća.  

 

Otvara se rasprava: 

Mislav Lukša: U zapisniku 20. sjednice koji vrvi netočnim podacima, nevjerno je 

prenesena sjednica kroz pisani zapisnik, netko je manipulirao audio snimkom, dao sam 

stručnjaku da pregleda, presnimavano je preko određenih dijelova audio snimke  i to je 

učinjeno vrlo loše.  

Zar smo spali na to pred.općinskog vijeća i načelniče da se manipulira zapisnikom i 

krivotvori. U dijelu gdje govori vijećnik Božo Balenović to je u 1 : 40 min, točno se 

preko njegovog dijela 2 min presnimilo (jedna rečenica se uzastopno ponavlja kroz 2 

min).  

Taj dio na koji se ja dalje referiram u odgovoru u svojoj replici taj dio fali na snimci.  
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Ne znam zašto to fali, tražio sam od radija nedugo nakon sjednice da mi dostave tu 

snimku, na toj snimci fali kao i na ovoj snimci, ali na ovoj još fali na nekoliko mjesta  

(mogu i dokazati). Nije mi jasno zašto taj dio fali i u pismenom dijelu zapisnika. Na audio 

snimci postoji odgovor gdje se ja referiram na kolege vijećnike i taj dio nije zapisan u 

zapisniku niti to što je kolega odgovorio meni, taj dio fali u pisanom zapisniku.  

Na dijelu u 1:47 jasno se čuje da je presnimljen dio u kojem je kolega prozivao neke ljude.  

Na 1:50 izrezano iz pisanog zapisnika, gdje se kolega žali.  

Na 1:54 kolega iz Ivaplina ponavlja 2 x  fali na snimci, iz zapisnika veliki komad, u jednom 

dijelu fali u pismenom zapisniku koji postoji na audio snimci, a na audio snimci fali jedan dio 

kompletno i toga nema u pisanom  zapisniku.  

U 1 : 45 je izrezano iz zapisnika ono što je na audio snimci prisutno i to gdje ja tražim 

pojašnjenje. 

I to se po min., dvije ponavlja na određenim mjestima gdje se na prijašnjim snimkama 

presnimavalo na postojeće. Predsjedniče općinskog vijeća zašto se to događa, to je vrlo 

alarmantno, to se ne bi smjelo događati, nitko ne bi smio dirati po službenoj dokumentaciji po 

onome što mi tu usvajamo , mora biti vjerno onome što smo mi rekli. Ako nekih dijelova 

nema na audio snimci ili u pisanom dijelu kao da se nije ni dogodilo. Kome je to u interesu i 

zašto se neke stvari skrivaju? Na određenim mjestima na str. 5 u dijelu gdje kolega Martinek 

govori o Ivaplinu je kompletno skraćen tekst zapisnika, on to na audio snimci govori puno 

šire a ovdje je skraćeno a dijela čak i nema.  

Na str. 7. Gdje direktorica Šporer govori isto je skraćen tekst i fali teksta. Na str. 11, 12 

kolegica Pavelić postavlja pitanje (znamo kako se postavljaju pitanja na aktualnom 

satu)vijećnici postave pitanja a nakon toga izađe načelnik i odgovara. Ovdje ispada da je 

vijećnica izlazila punih 8 x po ovom zapisniku. Njezino pitanje, pa njezin odgovor načelnika 

pa tako  8 x. Zašto se tako napravilo (to sigurno nije tako bilo i ne može biti po našem Statutu 

i Poslovniku tako, onda to tako nije smjelo pisati i mi to kao takvo ne smijemo usvojiti, jer to 

neće biti pravovaljano. Isto tako postoje problemi s prisustvom osoba. Ovdje stoji da su dva 

vijećnika odsutna, a počinje sa konstatacijom predsjednika općinskog vijeća gdje konstatira 

da je prisutno 12 od ukupno 15 vijećnika, znači da su tri vijećnika odsutna a ne dva, kasnije se 

referira ovdje (da li je trebalo zapisati u zapisnik ) da se vijećnik Ćosić na kraju rasprave u 

zapisniku pridružio, to je trebalo napisati; vijećnik Ćosić odsutan do određene minute ili 

određene točke, međutim to nije neki problem (to bi bilo cjepidlačenje) jeli  to bio on ili nije 

bio odmah na početku nego nakon što se kolega Ćosić priključio radu konstatira se da je 

nazočno 12 vijećnika.    

Kako to ako je on bio 13 da je bilo nazočno 12? Ne znam zašto i kako, isto tako i kod 

glasovanja Vam se javlja da je bilo 12 vijećnika a nigdje ne piše gdje je 13-ti otišao? 

Ako se dobro sjećam, kolega Lojna je napustio sjednicu nakon izlaganja direktora trgovačkih 

društava , međutim to nije evidentirano. Ne može se zapisnik raditi na takav način i da mi to 

usvojimo kao službeni dokument. Ako vi budete za takav zapisnik i ja ću biti.  

Krešimir Bunjevac: Ovdje je gđa. Lidija koja dugi niz godina vodi zapisnike i stavlja u 

zapisnik ono što smatra da je najbitnije. Ne mora biti svaka riječ, svih vijećnika unesena u 

zapisnik. A tonski zapis čisto sumnjam da netko ima potrebu lažirati. Ako smatrate da je 

lažiran, mi nismo institucija koja to treba ispitati. Ne mogu znati da li su iz radija Ivanić 

presnimili snimku.  

 

Ivo Ćosić: Replika gosp. Lukši,(citira) na str. 2 zapisnika 20 sj. kod usvajanja, konstatira se da 

je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ usvaja se zapisnik sa 19. sjednice OV. 

Radu vijeća pridružuje se vijećnik Ivo Ćosić, konstatira se da je nazočno 12 vijećnika.  

(Citirano iz zapisnika 20. sj. OV) 
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Krešimir Bunjevac: Gospodin Lukša povreda Poslovnika je što jedete čokoladicu za vrijeme 

održavanja vijeća.  

Zdravko Lojna: Ovakva diskusija me čudi i zabrinjava, zar mi govorimo o nekoj uroti ovdje, 

ako netko sumnja da je ovaj tonski zapis montiran, krivotvoren i ukoliko u roku 10 dana 

protiv odgovornih osoba ne podnese krivičnu prijavu ja ću smatrati da ne govori istinu.  

Predsjednik općinskog vijeća pridružuje se konstataciji gospodina Lojne.  

 

Mislav Lukša: Dogodila se povreda Poslovnika jer su dva vijećnika koji su sada govorili nisu 

raspravljali po ovoj točki u kojoj sam ja govorio nego su igrali svoj igrokaz a sve što sam ja 

rekao je bilo potkrepljeno dokazima iz tonskog zapisa i zapisnika.  

 

Mario Haludek: Predsjedniče Općinskog vijeća da li ste dobili pismeni prigovor u zakonskom 

roku. Znači mi ovdje sumnjamo bez dokaza i ostat ćemo ovdje 9 sati. Mislim da bi ovu 

raspravu trebalo privesti kraju.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje zapisnik 20. Sjednice OV, te konstatira da je 

prisutno svih 15 vijećnika.  

Sa 12 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom usvaja se Zapisnik sa 20 

sjednice.   

 

                                                         D n e v n i  r e d :      

     -     Aktualni sat 

1. Izvješće GDCK Ivanić Grad za 2014. godinu i donošenje zaključka, 

      Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Ivana Bajt 

2. Izvješće o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2014. godinu i donošenje zaključka, 

      Izvjestitelj: ravnatelj g. Dražen Malec  

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM 

UVJETIMA – zimska služba“  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 

2015/2016. i 2016/2017. godini, 

       Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d., 

      Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava  o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju 

      člana Odbora za branitelje,  

      Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

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

01.01.2015. do 30.06.2015.godine  i donošenje Zaključka 

7. Razno 

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  

Mislav Lukša:Ovaj dnevni red je loše pripremljen, nedostaju bitne točke; problem turističke 

zajednice, škole, vodovoda, cesta, komunalnih problema, prekratak je. Ovdje su došli neki 

dokumenti o javnoj rasvjeti (MASTER PLAN ). Zašto se načelniče materijali dostavljaju 

zadnji čas i zašto se u zadnji čas dodaje dodaju točke nakon što su materijali dostavljeni 

vijećnicima. Zašto za sve točke nismo primili materijale? Izvještaj o radu načelnika, popisom 

su sadržane odluke (mi te odluke nismo dobili, niti smo ih vidjeli. Kako vijećnici mogu glasati 

o onom što nisu vidjeli. Ovdje su rezultati javne nabave a detalja nema. Predsjedniče 

općinskog vijeća, kako bi vijećnici mogli predložiti točku dnevnog reda kad se opetovano krši 

Statut u članku 36. i naredbom načelnika se zabranjuje djelatnicima Upravnog odjela davanje 



4 

 

materijala vijećnicima ono što oni traže. Citira članak 36. Statuta koji govori da su djelatnici 

Upravnog odjela dužni pružiti pomoć vijećnicima i dati im sve potrebne materijale kako bi se 

pripremili za vijeće pa tako i predložili točku dnevnog reda. Ako materijala nema i nije 

moguće dobiti sve materijale na vrijeme, ne može se predložiti točka i uputiti vama pred. 

općinskog vijeća da je uvrstite na dnevni red. Zabrinjava me da načelnik u zadnje vrijeme 

zabranjuje davanje materijala svojim vijećnicima. Ja se često pojavljujem u općini, dobijem 

neke stvari na uvid, tražio sam neke stvari specificirane u pismenom obliku. Nisu mi date 

neke stvari ni da pogledam bez prisustva načelnika, to je kršenje Statuta.  

Crveni križ dostavio je izvještaj o radu u 3 mj. a mi tek sada raspravljamo o njemu. Zašto se 

čekalo do sada i kakvog to sad ima smisla? 

Načelnik Željko Filipović:  

Vezano za nadopunu dnevnog reda, svi gradovi i općine koji su potpisali sporazum za 

MASTER PLAN JAVNE RASVJETE, na sastanku u Zagrebačkoj županiji koji je održan 

04.09.2015. godine, dobili smo materijale koji su isti dan upućeni i vijećnicima putem e-

maila.  

Zahtjev Zagrebačke županije bio je da se s davanjem suglasnosti za dodatak U govora odradi 

ubrzano na općinskim i gradskim vijećima kako bi se isti mogao prezentirati na Skupštini 

Zagrebačke županije koja je zakazana za 24.09.2015. Zato je nužno uvrštavanje predložene 

točke na dnevni red današnje sjednice općinskog vijeća.  

 

Zlatko Golubić: Kada se vrši rasprava o zaduženju općine, tražim da ista prođe kroz Odbor za 

financije i proračun.  

Načelnik Željko Filipović: Savjetovao sam se sa predsjednikom Odbora za financije i 

proračun, s obzirom da nema promjena na prethodnu Odluku koju je vijeće već usvojilo, 

nema potrebe da ponovo prolazi kroz Odbor za financije.  

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasanje uvrštenje točke 7. na dnevni red a koja glasi:  

Rasprava i donošenje Odluke o potpisivanju dodatka I Sporazuma o provedbi projekta 

rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete  

Sa 10 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ glasova usvaja se  prijedlog točke za nadopunu dnevnog 

reda.  

Daje se na glasanje prijedlog dnevnog reda sa već usvojenom točkom dnevnog reda.  

Sa 11 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa usvaja se predloženi dnevni red.  

Daje se na glasanje da  se točka pod rednim brojem 2. dnevnog reda raspravlja prije aktualnog 

sata radi prisutnosti izvjestitelja.  

Sa 12 glasova „za“ i 3“suzdržana“ glasa gore navedeni  prijedlog se usvaja.        

                                                  

                                                      TOČKA 2. 

 

Izvješće o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2014. godinu i donošenje zaključka, 

Izvjestitelj: ravnatelj g. Dražen Malec  

Dražen Malec ,ravnatelj POU, Ivanić-Grad  podnosi izvješće za 2014.god. o radu područne 

knjižnice  u Kloštar Ivaniću. 

 Izvješće je usvojeno na upravnome vijeću 26.02. 2015.god. Rad knjižnice je u potpunosti 

informatiziran – omogućen je pristup Internetu,sredstvima  kojima se POU stavlja na natječaje 

ili Ministarstva kulture ili Županije. POU se javlja redovito na natječaj za nabavku novih 

knjiga,gdje tražimo 20.000,00 kn uz optimalno financiranje  OKI od 10.000,00kn.  Tijekom 

prošle godine nabavili smo 135 novih svezaka. Rad knjižnice Kloštar i knjižnice Ivanić- Grad 

je u potpunosti umrežen. U 2014.god. bilo je 339 aktivnih članova,proveden je besplatan upis 

učenika prvih razreda. Ukupan broj posuđenih knjiga – 1405, posjeta – 156.  Temeljem 

Pravilnika o reviziji i otpisu knjižničke građe otpisano je 226 svezaka(izgubljene ili uništene 
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knjige) što prema nabavnoj vrijednosti iznosi 14.516,00kn.  Trenutni fond knjižnice je oko 

6000 svezaka. POU koristi prostor knjižnice za oglašavanje ostalih programa i aktivnosti,ali i 

kulturnih događaja(tečaj za njegovateljicu,akrobatski rock&roll, obrazovanje 

poljoprivrednika,koncerata,kazališne predstave). 

Upoznaje prisutne sa FINANCIJSKIM  IZVJEŠĆEM za razdoblje 01.01.2015. do 

31.07.31.07.2015.  

Relativno je koliko iznose ostali prihodi, uzevši u obzir 'reklamiranje' u Kloštar Ivaniću, 

pretpostavka je da neki  prihod proizlazi iz naplatnih događanja, što je vrlo teško 

aproksimativno odrediti. 

Predsjednik Općinskoga Vijeća Krešimir Bunjevac, otvara raspravu. 

SINIŠA ĐURA:  Nemam primjedbe na izvještaj, možda jedna sugestija. Postoji li 

mogućnost,s obzirom na informatiziranost i umreženost, ako nekog naslova,nema u knjižnici 

u Kloštru, može li se informatički provjeriti ima li naslova u Ivaniću? Postoji li mogućnost da 

netko iz Ivanića iz usluge jedan dan u tjednu doveze naslove koji su raspoloživi? 

DRAŽEN MALEC:  U svakome slučaju,praktički se to i radi,ali za sve je potrebno određeno 

vrijeme – ne može se na svaku knjigu odmah reagirati. Prijedlog je dobar. Informatizirano je, 

zna se postoji li tamo neka knjiga ili ne…2-3 puta tjedno je to moguće i organizirati,čak i 

operacionalizirati.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ:  Možemo vidjeti da je nabavljeno tek 135. novih svezaka dok za 

nabavku novih knjiga već godinama nisu doznačena nikakva sredstva. Neophodno je povećati 

iznos,barem 10-20 000,00kn. Prije 6 godina započeo je jedan proces osamostaljenja, sukladno 

zakonu o knjižnicama u RH i iako su  učinjeni određeni koraci i kontakti sa Ministarstvom  

kulture, Zagrebačke županije,Grada Zagreba i više-manje su ishođene sve dozvole,nažalost 

,ponestalo je političke volje.  Puno kvalitetnije,efikasnije i djelotvornije knjižnica bi djelovala 

da nije u sklopu POU,odnosno pod knjižnicom u Ivanić-Gradu. Puno više sredstva bi uspjela 

izvući. Čuli smo da je POU izvuklo 10 000.00 kn od Ministarstva kulture.  Sredstva se mogu 

'izvući' iz različitih izvora. Npr. od Zagrebačke županije 10 000,00 kn u određenoj poziciji, od 

Ministarstva kulture još više,ali budući da je knjižnica Kloštar u sklopu knjižnice u Ivanić – 

Gradu, dobiti ćemo tih 10 000,00 samo za ono što nam treba. U kontekstu je vezana i obnova 

naše ljekarne i mogućnost otvaranja knjižnice i čitaonice. Mislim da treba raditi na 

osamostaljenju knjižnice jer već sa ovim sredstvima od 120 000,00kn apsolutno bi pokrili,čak 

nam ne bi ni trebalo tih 120 000,00kn jer imamo zajedničke 

službe(očišćenja,financija…)ovdje u Općini,pa ne bi čak toliko ni koštao taj jedan čovjek koji 

radi u knjižnici,pa bi barem 10 000,00kn mogli izdvojiti za nabavu nove knjižne građe, pa 

10 000,00 kn Ministarstvu, pa 10 – 20 000,00 kn Županiji.  

SINIŠA ĐURA(REPLIKA): Bila je to ideja nekog vremena,ali nisam siguran da smo je 

toliko dobro razradili. Kolega Malec nam može reći da li bi taj jedan čovjek u slučaju 

osamostaljenja knjižnice bio dovoljan ili bi ih trebalo više i koje su to struke i profili jer nisam 

siguran da je to baš tako.  

DRAŽEN MALEC: Ne znam recidirano.  Pretpostavljam da bi za OKI to bila Narodna 

knjižnica 6*, o tome sve ovisi. Da bi se dobio jedan čovjek,nije moguće, prije bi trojica bila u 

pitanju iz jednostavnog razloga što pokrivenost,odnosno,dostupnost, tada u tom slučaju,mora 

biti cjelodnevna, barem desetosatna ili dvanaestosatna na dnevnoj bazi. Pitanje koliko bi 

trebalo knjiga,ovisi o broju stanovnika, zakonski  je to između 40-50 000 kn godišnje. Pošto 

znam kako izgleda prostor ,planiram kako bi se za jedno 500-injak knjiga napravio prostor 

polica što nismo spominjali u izvješću. 

MISLAV LUKŠA:  Cijela ova diskusija se okreće oko toga koliko smo mi zapravo u Općini  

spremni investirati u znanje na području naše Općine.  To što je područni objekt, što ima 

samo jednog  zaposlenog,mali broj knjiga – rezultat je naše volje i želje,kao i Općine i 

Općinskoga Vijeća da radimo na znanju,na novom identitetu Općine koje će biti usmjereno 
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radu i utemeljeno na znanju.  Potreban je prvenstveno novi ,bolji i veći prostor da bi nam  

stalo više knjiga, a u tom smislu je potrebno sufinanciranje Općine. Knjižnicu je potrebno 

proširiti i učiniti mjestom gdje će se mladi okupljati,gdje će se moći omogućiti da ima više 

mjesta i računala , gdje će moći doći i stariji,ne samo mladi te gdje će imati razne naslove,ne 

samo najpopularnije već i one malo rjeđe. Na Vama je načelniče, iz ovih izvještaja se jasno 

vidi koliko ulažete u knjižnicu i sveučilište, na Vama je da pojačate to ako želite da naša 

Općina bude Općina znanja. 

KREŠIMIR BUNJEVAC:Nije to na načelniku,na vijeću se daje odluka o davanju 

financijskih sredstava knjižnici i svi zajedno smo odgovorni za tu knjižnicu.  

MARIO HALUDEK: Želimo li biti općina znanja, treba povećati sredstva,ali čega ćemo se 

onda odreći? Koliko znamo financije su ograničene i prihodi padaju,sumnjam da će i rasti. 

Radi se samo o izvještaju ovdje. Čega ćemo se odreći, je pitanje za razmisliti. 

IVO ĆOSIĆ: Svjedoci smo razno-raznih kulturnih događanja u Ivanić-Gradu(koncerata, 

priredbi),nama je naš ravnatelj obećao da će takvo nešto, prošle godine, organizirati u Kloštru.  

Ako nije zaboravio, neka ove godine u našoj Općini takvo nešto priredi.  

DRAŽEN MALEC:  Jednom ili dvaput sam na inicijativu načelnika pitao koliko mjesta ima 

u Kloštru za održavanje nekog događaja,rekao je oko 150 stolaca. Biti ću iskren,ako nešto 

dovedem u Kloštar,onda toga nema u Ivaniću,a pošto u Ivaniću ima više mjesta,sve je skupa 

više isplativije. Postoje razno razne mogućnosti. Mislim da općina može i sama platiti, nije to 

toliko nedostižno za nikoga. Mi smo otvoreni za suradnju. Događanja nisu ničime 

sufinancirana, treba prodati kartu da bi se to moglo platiti.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Raspravljamo o knjižnici,ne o POU koje je zaduženo da dovede 

glumačku družinu,pjevače,zabavljače i da to organizira gdje želi jer ono je pod Ivanić-

Gradom. Glede točke o kojoj raspravljamo to je samo naša mala knjižnica pod koju spada 

nabavka i distribucija knjiga,zainteresiranima za čitanje.  

ZLATKO GOLUBIĆ: U zadnje vrijeme primam prigovore mnogih naših građana koji 

masovno napuštaju našu zemlju,a najveći broj odlazi na njemačko govorno područje i služe se 

gotovo nikakvim ili slabim njemačkim jezikom. Pošto je to isto djelatnost u okviru knjižnice i 

sveučilišta,da se građane koji odlaze educira. 

Zatvara se rasprava.  

Izvještaj ravnatelja o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2014.  prima se na znanje.  

 

 

                                                             AKTUALNI SAT 

Načelnik Željko Filipović: 

 U kratkim crtama bih izvijestio što se radilo i događalo u OKI od zadnje sjednice OV. 

1.Radovi na IPARD-u  prema terminskome planu– kanalizacija Ščapovec i Kralja Tomislava 

- sljedeći tjedan se izvode radovi na samome pročistaču,stavljanje završnih dijelova, u 

Tomislavovoj ulici se izrađuje isti takav pročistač, ista dimenzija, rade se i cjevovodi… u 

narednim danima početi će se raditi i nasuprotni priključci na samoj Tomislavovoj ulici– 

prema terminskome planu do 16.11. završetak. 

2.  Vodovod i plinovod u naselju Čemernica Lonjska prema Kloštar Ivaniću do Ulice 

Čemerničke – izvode se prema terminskome planu.  U četvrtak je projekt predan na 

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. U prvoj varijanti nismo ostvarili sredstva. 

Sada smo primili zahtjev za još jednu prijavu,pošto izvodimo radove,nabava je raspisana da bi 

ih Ministarstvo prema sredstvima koja su ostala, dodijelili ih. 

3. Vodovod Zagrebačke županije prema Sobočanima od Vukovarske ulice od prepumpne 

stanice. Dosta je problema,izvedeni su sami cjevovodi,ali nisu ispitani pa kod tih ispitivanja 

dolazi do propuštanja. Za sutra je sazvan sastanak, oni inače imaju koordinaciju u Vodovodu i 

odvodnji u Ivanić-Gradu,ali sam zatražio da sastanak bude ovdje sa direktorom Vodoopskrbe 
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i odvodnje Zagrebačke županije,pa da riješimo nastale  probleme. Sam projekt je počeo 

2006.god., 2008.god. je dobivena građevinska dozvola. Sutra ćemo imati bolju informaciju o 

samome tome projektu. 

4. Napravljeni su vodovodi u I,IV i VI Vinogradskome odvojku. Izvode se radovi u VII i IX 

Graničarskom odvojku gdje se u  odvojku izvode i radovi instalacije plina,tako da će ljudi u 

tim dijelovima dobiti vodu i u jednoj ulici i plin zbog velike zainteresiranosti. Prema 

informaciji direktora Vodoopskrbe i odvodnje i Nadzora, tlačne probe, odnosno,cjevovodi, su 

izvedeni.  

5.  Vršeni su isto tako radovi na izgradnji grobnica na groblju u Kloštru i pri završetku su. 

6. Vršeni su radovi na domu u Obreški Donjoj. 

7. Proveden je natječaj za zimsku službu u OKI. 

8. Vršena je organizacija Velike i Male Gospe,te je održana Gulašijada u Kloštar Ivaniću. 

9. Dobili smo  građevinsku dozvolu  za reciklažno dvorište i zatražili smo povrat sredstava od 

Fonda za zaštitu okoliša. Nakon povrata sredstava možemo tražiti zahtjev za izgradnju tek kad 

dobijemo sredstva od Fonda za sudjelovanje 80 % u izgradnji. To ćemo prijaviti i idemo u 

raspisivanje natječaja za izradu samog reciklažnog dvorišta. 

10. Možemo se pohvaliti da smo dobili 400 000,00kn za vodovod u Čemernici Lonjskoj. 

Tražili smo striktno za vodovod jer za plinovod u komunalnom djelu nema mjesta.  

11. Sklopljen je ugovor sa Turističkom zajednicom Zagrebačke županije za povrat sredstava 

od  150 000,00 kn koje smo imali na svom računu i u narednim danima će nam to biti 

vraćeno. 

12. Pohvaljujem mažoretkinje koje su sudjelovale na natjecanju u Češkoj u Brnu. Sastav od 

10 mažoretkinja iz naše Općine je osvojio 1.mjesto i zlatnu medalju,svirana je himna te je 

Kloštar Ivanić spomenut kao predstavnik i Općine, Županije,ali i države. 

13. Tradicionalno smo obilježili hodočašće Kutina – Marija Bistrica. Jahači uvijek prenoće u 

našem kraju. Ugostili smo ih i osigurali smještaj na prostoru Sportskoga parka u Lipovcu 

Lonjskom. 

14. Danas je prvi dan škole i možemo spomenuti  55 novih đaka u 1.razredu osnovne škole. 

 

 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Prva nam se javila Gđica.Pavelić. Tu nam je i prisutni građanin 

G.Šooš, pa će poslije Gđice.Pavelić i G.Lukše govoriti. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Vijećnica Pavelić se slaže, pa možete i Vi prvi,izvolite. 

EUGEN ŠOOŠ: Hvala Vam lijepa, G.Predsjedniče Vijeća, pozdravljam prisutne dame i 

prisutnu gospodu. Moram Vas ražalostiti, G.Vlahović je rekao da sam ja danas došao tjerati 

predizbornu kampanju. Recite mi, imam svjedoke … 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Vi se samo držite svojega…izvolite. 

EUGEN ŠOOŠ: Jedina osoba u Hrvatskoj koja je imunološki zavod stavila pod državnu kapu 

– bez vojske, policije i imunološkog zavoda  je  G.Zoran Milanović. Žene kojima je stalo do 

njihove djece,unučadi i njihovog zdravlja – uskoro su izbori, pa ih  pozivam  da mu daju svoj 

glas. Narod bez prošlosti, narod bez budućnosti – Ante Starčević je davno rekao da smo mi 

kratkog pamćenja – ova zgrada u kojoj Vi danas stolujete je bio biskupski dvor i zato 

apeliram na .predsjednika vijeća i na načelnika da se tu stavi odgovarajuća ploča kao obilježje 

istoga. Pogledajte si sramotu apoteke, 300 –ta godišnjica je bila slavljena. Tko vodi brigu što 

je unutra,što ima i što nema od inventara.  Znate li tko je bio na proslavi 300-te godišnjice 

apoteke? Predsjednik Savezne Vlade – G.Mika Špiljak.   Dao sam napraviti popis Narodnog 

blaga apoteke ? Profesorica Špoljar će Vam pomoći oko podataka kada je u ovoj zgradi 

stolovao  biskupski dvor. Imate ljude koje ne znate koristiti. Žene,ako Vam je stalo do Vašega 

zdravlja i zdravlja Vaše djece i unučadi,dajmo glas Zoranu Milanoviću, ja ću mu prvi dati . I 

ova izbjeglička kriza, to je Munchenska bojna. Mi imamo dosta svoje sirotinje o kojoj 
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moramo brinuti, neka si uzmu oružje i neka si idu branit svoju zemlju,kao što smo i mi svoju 

branili. 

 

PITANJA NAČALENIKU 

NIKOLINA PAVELIĆ:  

1. Htjela bih se osvrnuti na pitanja sa prošle sjednice. Koliko je skupa investicija koševa 

za smeće jer nemamo nikakvu  povoljnu ponudu i koliko košta jedan koš za smeće? 

Pod pitanja 'razno', pitala sam da se koševi postave na zaobilaznicu po svim 

nogostupima gdje se kreću pješaci, Zagrebačkoj ulici od Sv.Marije prema groblju, ?…. 

Zašto nema natpisa  kod pumpe  u Centru Kloštra  jer su ljudi u zabludi misleći da je 

to bunarska voda.  Citiram odgovor načelnika:  ' U što skoriem roku, postavit će se 

oznaka: VODA NIJE ZA PIĆE, KOD VODENE PUMPE U CENTRU KLOŠTRA.' 

Kada je to skorije vrijeme i kada će se postaviti natpis? 

2. Na  19.sjednici održanoj 14.05.2015. postavila sam pitanje vezano uz rubnik na 

parkiralištu groblja, zato jer je previsok. Citiram odgovor načelnika: 'Potrudit ćemo se 

sanirati rubnik kraj asfaltiranoga parkirališta na groblju.' Kada će se sanirati taj rubnik 

na parkiralištu na groblju jer se auti trgaju.  

3. Na aktualnom satu 20.sjednice 09.07. pod 4.pitanjem upozorila sam na ambroziju. 

Zašto nakon poslanih prijava putem mailova i prijava građana za koje znam da su 

dolazili i slali prijave, to nije sanirano i od tada nije ništa poduzeto  i tko je 

odgovoran? Odgovor komunalnog redara je bio  da je poslao 50 opomena. Koliko je 

kazni od tih opomena naplaćeno? Odvodni jarci nisu očišćeni,ambrozija nije 

uklonjena.  

4. Prema svemu tome, OKI ne provodi Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluku o 

komunalnom redu OKI, Pravilnik o agrotehničkim mjerama, naredbu Ministarstva 

poljoprivrede,šumarstva i vodnoga gospodarstva. Upravno tijelo OKI ne koristi svoje 

ovlasti koje imaju u gore navedenim zakonima kao npr. korištenje usluga drugih 

izvršitelja, trošak naplatiti vlasniku. Upravni odjel ne radi svoj posao. Koliko bi ljudi 

trebalo biti zaposleno da bi Općina funkcionirala barem u komunalnom odjelu.  Kada 

je najbrže moguće asfaltiranjem izvršiti sanaciju križanja Vinogradske ulice, II. 

Vinogradskog odvojka, Vidikovac i II. Vinogradski A odvojak. Ulica Sv.Duha , gdje 

je propušta cijev? Danas je informacija krajem dana stavljena na  web stranicu općine 

,ljudi su tu ulicu počeli koristiti jutros  i nisu znali što se događa. Trebate se više 

“otvarati” građanima i da li je moguće ovu ustanovu otvoriti jedan dan u tjednu da radi 

u poslijepodnevnim satima? 

 

ODGOVOR NAČELNIKA:  Što se tiče koševa za smeće – problem odgovora je vaše 

pitanje da se na sve nogostupe postave koševi.  Vrijednost koševa je oko 500,00 – 1 000,00 

kn, ovisi o dimenziji, postavi, načinu postave i demontaže istovarivanja itd. Što se tiče pitanja  

vezano za vodenu pumpu u centru Kloštra  – voda je za piće, prema nalazima koje redovito 

radi Vodoopskrba i odvodnja. Između ostaloga,uzeti su uzorci na par mjesta u različitim 

dijelovima općine, npr. u Dječjem Vrtiću rađene su neovisne analize i svi nalazi pokazuju da 

je voda za piće i nije potrebno stavljati tablu: 'VODA NIJE ZA PIĆE'. Vezano uz saniranje 

rubnjaka – asfaltirana je površina parkirališta uz samo groblje gdje je došlo do propuštanja 

plinovoda u samom tom djelu i pola samoga parkirališta je bilo izrezano i uništeno. Sam 
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izvođač Ivaplin je izvršio asfaltiranje u cijelome profilu gdje su bili i postojeći rubnjaci. Nije 

promijenjen niti jedan rubnjak koji se na istome mjestu nalazi već 20.godina.  Što se tiče 

ambrozije, poslano  je  još 40-ak opomena i nije nitko kažnjen. U II.Vinogradskom odvojku, 

sa rubnjacima i slivnicima ćemo asfaltirati potrebne dijelove. Bilo je govora da će se ići u 

izgradnju i dobiti građevinska dozvola od Vodoopskrbe i odvodnje za jednu prepumnu 

stanicu,nažalost,oni to sad neće izvoditi,a mi ćemo to ovoga mjeseca sanirati. Vezano uz 

puknuće cijevi u Ul.Sv.Duh., izvođači su na samome terenu vidjeli da je sam rov kod mjesta 

puknuća,te ne mogu sigurno raditi,a da ne zatvore cestu,te su od nas tražili dozvolu za rad. 

Razlog je dobar jer vremenski uvjeti pogoduju radovima. 

NIKOLINA PAVELIĆ (REPLIKA) : Nisam tražila da se u 2014.god. napiše da voda nije 

za piće, tražila sam da se stavi napomena da to nije bunarska voda. Koliko znam, 

Vodoopskrba i odvodnja još uvijek nema certifikat pitkosti,nego je pitkost na vlastitu 

odgovornost i za mene to još uvijek nije pitka voda. 

MISLAV LUKŠA: Pošto je načelnik spomenuo da imamo mjerno mjesto u Dječjem 

vrtiću,nije mi jasno zašto se toliko godina kupovala pitka voda,zašto je nakon toga ugrađen  

filter, pa se sad ta voda koristi filtrirana,te zašto tete nisu htjele koristiti vodu dovezenu u 

cisterni? Zašto nećete reći da su većina cijevi – azbestne,čelične koje onečišćuju  tu vodu? 

Pitanje Predsjedniku Vijeća -  pitanje osiguranja i naplate osiguranja  za štetu koja je nastala u 

Školskoj ulici,pitanje postavljam već drugi puta na sjednici vijeća i uporno ne dobivam 

odgovor . Zašto ne dobivam odgovor?  Što je sa novcima? Kako su utrošeni i ako nisu 

utrošeni,gdje su? Vukovarska – Odvojak - Vodovodna su ugrađena u Proračun za 2015.god. 

Zašto to još nije asfaltirano  kao što je obećano? Posušeno stablo javora – već mjesecima stoji 

u  Školskoj ulici.  Zašto nije uklonjeno? Porušili ste sve oko općine,zašto nije i to maknuto? 

Kada će se završiti radovi u  Ul.Sv.Duh ? Dajte nam neki datum!? Dobili smo datum 15.08, 

pa 01.09.,djeca su krenula u školu, na prvi dan škole – zatvorena ulica.  Ljudi ne žele 

odgovor: ''Mi nemamo  na to utjecaj,to je županijsko.'' Početak je školske godine. Oznake 

stajališta školskih autobusa su izblijedile, možda je dobro vrijeme da obnovimo iste. Označite 

i stanicu na sredini Vukovarske ulice i opremite sva stajališta školskih  autobusa sa 

nadreštnicama. Pita stanovnik  G.Obreške: ''Gdje je zapela javna rasvjeta na potezu 

G.Obreška – Stara Marča? Nasipavanje cesta u G.Obreški – sam sam bio svjedok da u 

Vinogradskom odvojku  prema Staroj Marči,vrlo je loše stanje parcela,zarasle su 

ograde,korov je visok metar i više. Gdje je komunalni odjel,što se radi? Zašto se ne radi na 

područjima mjesnih odbora? Stanovnici iz Stare Marče me pitaju kada će se obnoviti dom za 

koji ste obećali sredstva za materijal? Zašto se ne može igralište urediti?  Pitanja sa aktualnog 

sata 20.sjednice – udarne rupe – kaže Vaš komunalni referent: 'udarne rupe koje se otvaraju 

nisu nove koje su zakrpane,već je habajući sloj asfalta dotrajao i loš,pa se otvaraju nove rupe 

gdje ih dosada nije bilo i zakrpe stare 10 – 20.godina diže smrzavica jer je asfalt na kojem su 

zakrpane, u lošijem stanju od samih zakrpa. Par puta sam za ovom govornicom rekao da 

nemojte to tako raditi već cijele segmente ceste mijenjajte,ne samo par kvadrata. 

ZLATKO GOLUBIĆ (REPLIKA) : 68km cesta je na našem području i mi nemamo 

sredstava da stavimo asfalt na sve te ceste, trebalo bi nam 4-5 proračuna. Rupa će biti i 

dalje,ceste će biti loše. Što se tiče parcela – nije načelnik kriv što netko svoju parcelu ne 

uređuje. Imate stotine hektara ambrozije po našoj općini, a koševi za smeće,svaki je građanin 

dužan da na općinskoj, odnosno,  županijskoj parceli počisti. Kada će se dovršiti kanalizacija 

na groblju jer prema Zakonu o groblju,kanalizacija mora biti dovršena jer u kanalizaciju ide 

blato, to nije velika investicija? 

ODGOVOR NAČELNIKA LUKŠI: Vodovodna je u sklopu samog asfaltiranja,nakon 

vodovoda prema bazenima u Sobočanima. Kada izdrži tlačna proba,radovi će biti izvršeni. 

Vodovodna će se asfaltirati do kraja bazena u punoj površini. Stablo Javora ćemo ukloniti i 

posaditi novi. Nadzor u Ul.Sv.Duh se ne drži onoga što je zapisnički konstatirano. 
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Razgovorom sa ravnateljem Uprave za županijske ceste,dopisom smo tražili označavanje 

stanica. Prema njegovoj informaciji,radovi bi trebali biti izvršeni sljedeći tjedan. Rasvjeta 

G.Obreška – Stara Marča je u planu za sljedeću godinu. Postavlja se pitanje,da li to financirati 

iz Masterplana jer postoji 70 rasvjetnih mjesta. Možemo izvući maksimalna sredstva,dok 

ovako možemo izvući samo 40%. Projektiranje obilaznice i Ulici kralja Tomislava,isto tako bi 

mogli staviti u zajednički projekt jer zašto izdvajati svoja sredstva ako možemo dobiti 100%. 

Za dom u Staroj Marči možemo poslati svoje službe i kupiti ćemo materijale,pa ljudi ako 

žele,mogu i sami raditi. Za udarne rupe – kao što su  i gos.Golubić i sam gospodin dožupan 

rekao na samoj svečanoj sjednici da će nam sredstva biti odobrena i rupe će se asfaltirati,a ne 

krpati. To je ono što ja želim,ali nemam dovoljno sredstava u proračunu da to izvedem samo 

sa novcima ili sredstvima koja su na raspolaganju ove općine. Dodatni argument je bio i 

pošiljka ljudi za provjeru stanja cesti u našoj općini.  

MARIO HALUDEK: Zanima me sanacija krova Pučkog doma u Kloštru?  Osigurači od 

električnih tijela izbacuju i iz razvodnog ormara je curila voda. Bi li se u najmanju ruku,mogla 

ispitati posljedica toga? Pošto je započela školska godina,zamolio bih Vas načelniče da 

obavijestite nadležna tijela da se u Ulici kralja Tomislava postavi policijska regulacija. Na 

relaciji Sobočani – Grabersko brdo, kod mijenjanja stolarije, netko je izbacio staru stolariju,ne 

samo u šumu,već i po cesti, pa barem da se neka obavijest o tome vrti na radiju. Možda netko 

nekoga prijavi, bilo bi efikasnije da je u mogućnosti novčana naknada,onda bi ih sigurno 

prijavio.  

ODGOVOR NAČELNIKA:  Sanacija krova je završena,pošto je još u garantnom roku,ako 

se iskaže potrebnim, intervenirati će se.  Policijske postaje su same najavile da će oko škola i 

drugih prometnica,djelovati. U samoj Ul. kralja Tomislava,semafori  će biti  postavljeni 

ovisno o  raspoređenosti prihvatnih šahti sa druge strane na svakih 30-50m. Usporena prometa 

će biti dovoljno. Vezano uz stolariju u Sobačanima – poslati ćemo službe da izvrše uvid 

istoga na terenu.  

MIRKO IVAKOVIĆ: Ponoviti ću pitanje od prije 2 sjednice. Dobio sam odobrenje da će se 

nešto napraviti sa putem od Baluga prema pašnjaku,nije ništa napravljeno. Dobio sam i 

obećanje za most da se postave  2 cijevi, nije izvršeno. Kod autobusne stanice u Predavcu, 

zamijenjeno staklo nije uklonjeno.  Da li imamo  kakvu suradnju  sa šumarijom  jer se ceste 

uništavaju  i da li možemo koristiti ne samo svoja sredstva iz proračuna jer ima i drugih  koji 

koriste te ceste? 

ODGOVOR NAČELNIKA:  Kod Čemerničke ceste je bila  mala mogućnost iskopa kod 

IPARD-a,ali smo tu zemlju iskoristili za druge stvari,nemam predviđenih  sredstava u 

proračunu. Most ćemo riješiti. Kod stanice u Predavcu je ostalo naslonjeno staro staklo, 

kontaktirati ćemo izvođača da isti ukloni. Sa šumarijom sam razgovarao,zajedno sa 2 

načelnika i gradonačelnikom, te zajedno sa komunalnom redarkom i upraviteljem Šumarije 

Novoselec, obišli smo sve lokacije, nešto je riješeno,nešto će kao što je obećano za krčenja i 

uređenja,pogotovo u Marči  i kroz samu šumu u Čemernici. Naknada je po zakonu u pripremi 

za veća vozila,da se prema pravilniku iznad 7.5t naplati korištenje ceste.  

SINIŠA ĐURA:  Uređenje okoliša – hoće li se stara vodosprema srušiti,maknuti,sanirati? 

ODGOVOR NAČELNIKA:  U narednih tjedan dana biti će sazvan Odbor za komunalnu 

djelatnost te će se naći zajedničko rješenje.  Druge točke potrebno uvrstiti u  rebalans ,te 

izvršiti  promjene Programa gradnje i održavanja, pa sukladno tome prijedlogu možemo 

ubaciti u sam Rebalans Proračuna,ako to bude potrebno.  

IVICA NOVOSEL:  Zamolba od Udruge umirovljenika Ivanić-Grad – kažu da su još 15.10., 

OKI obratili se za zahtjevima za proračunska sredstva za 2015.god. i tražili neka sredstva. 

Kažu da samo u Kloštru ima više od 150 umirovljenika čije su aktivnosti vrlo velike i 

konkretne,te da bi na njih trebao doći red. Štetnik na ukrasnome grmlju – estetska slika na 

groblju u Kloštru Ivaniću,od glavnog ulaza prema kapeli Sv.Roka ,sa lijeve i desne strane - 
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sve je propalo. Pozivam da se radi vizualnog efekta izmijeni jer tome nema pomoći. Da li bi 

bilo efekta da se preispita mljekomat? Započela je školska godina,što je Općina učinila kao 

doprinos za sigurnost djece? Jesen je – magla,susnježica,kraći su dani – ti naši najmlađi 

zaslužuju da se na svakoj sjednici Općinskoga Vijeća  o njima razgovara, da njima 

pomažemo, od informatiziranja,knjižnice, postoje li  kakvi vaši konkretni uplivi radi veće 

sigurnosti? Sjetimo se vremena kada smo prije 10-15god imali izložbe slika u Pučkome 

domu, prezentacije knjiga. Moramo inzistirati na kulturi.  Ide jesen – kanali uz poljoprivredno 

zemljište,mostovi,naše ceste - dok pogoduju vremenske prilike trebalo bi ispitati u kakvoj su 

funkciji. Zadatak Vašeg komunalnog redara je napraviti jednu takvu vizitu i podnijeti izvješće 

po kojem bi on opet mogao biti na korist svim građanima. 

ODGOVOR NAČELNIKA: Za umirovljenike nemamo stavku u proračunu. Vijeće 93' ili 94' 

je donijelo takvu odluku,a načelnik mora poštivati odluke i prijašnjeg vijeća,ne samo  

sadašnjeg. Ona stabla  što su se posadila  nova  na groblju su pod garancijom i izmijeniti će 

se.  Šimiširi će se ukloniti i nešto novo će se prije DANA MRTVIH  posaditi na tome djelu. 

Što se tiče mljekomata, moramo  razmisliti o lokaciji za isti. 

KREŠIMIR BUNJEVAC(nadopuna): G.Načelniče,mljekomat apelirajte na Županiju jer ona 

po općinama izdvaja  sredstva za mljekomate. 

ODGOVOR NAČELNIKA(nastavak IVICI NOVOSELU): Općina uvijek sudjeluje kod 

izrade raznih brošura za djecu,a policijske patrole upozoravam sada,ali i na svim potezima. 

Općenito,malo posjećujemo kulturna događanja,bilo radi sredstava,bilo radi nečega drugoga, 

niti u velikim gradovima nema događanja,kao u bilo kojoj  drugoj državi EU. Početkom 

proljeća,Hrvatske vode su započele izvoditi radove na propusnim kanalima,ali ih ja ne mogu 

spriječiti da ne presele stroj u drugu općinu. Zamjenik koji je  zadužen za taj dio,redovito ih 

zove da dolaze na naš teren i on kao predsjednik stožera je uvijek u koordinaciji kod neke 

situacije. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Zašto ste dozvolili za Blagdan Velike Gospe, pečenje vola na 

zelenoj površini iza našega zdenca jer su grane rezane i spaljena je površina pokraj spomenika 

borcima iz NOB.Tko bi trebao čistiti  ambroziju kod kačaljki, bušotina,možda INA? Neki 

ljudi su danas obilazili Pučki dom i Dječji vrtić u izdvojenome pogonu,na moje pitanje: 'Što 

rade?', rekli su da snimaju zbog uvođenja centralnog grijanja – tko si ti ljudi, odakle su i zar 

nisu to mogli domaći ljudi napraviti? Kod rušenja drveća ispred osnovne škole,tko je rekao 

koje drvo treba srušiti? Vidim da nisu srušane  samo breze kao što je to bivši načelnik radio. 

Koja je stručna osoba rekla koje drvo treba srušiti? Drveća su stara preko 50 godina,bilo ih je 

najlakše srušiti,ali dok izrastu nova trebati će im još 40-50 godina. Kada će te sazvati 

konstituiranje mjesnog odbora Kloštar? Možda je sada situacija  zrela za konstituiranje? Tko 

će biti novi direktor Ivaplina,tko će ga birati i da li ćemo mi kao suvlasnici imati prava izbora 

novoga čovjeka? 

ODGOVOR NAČELNIKA: Mislim da je Velika Gospa organizirana primjereno.  

Nažalost,nekoliko grana je posječeno.  Za uređenje centralnog grijanja je odabran 

izvođač/projektantska kuća koja će napraviti projekt, za kasnije kandidiranje bilo EU fondova  

ili natječaj Ministarstva. Suhi borovi su zaklanjali vidik, postojalo je i pitanje urušavanja. 

Komunalni odjel je sve dogovorio sa komunalnim centrom. Za Mjesni odbor 

Kloštar,predsjednik Vijeća može uputiti poziv za sastajanje zainteresiranih sudionika OV. Za 

novog direktora Ivaplina će biti raspisan natječaj. 

NENAD KUKEC: Pošto je Ivakop naše zajedničko poduzeće,mislim da bismo trebali voditi 

više brige o njemu. Ivanić-Grad je izdao jedan vodič kroz Proračun 2014. mogao bi i Kloštar 

izraditi takav vodič i podijeliti svojim građanima, pa da se vidi na što se troši proračun. 

Problem je što tu brošuru dijele zaposlenici Ivakopa. Koliko su zaradili novaca od tih poslova 

dostave? Prošle godine je donesena odluka o kupnji knjiga.  Donijeli smo poveznicu i odluku 

između Općine i škole,ako se na varam, to bi bio G.Lukša. Na Internetu ništa ne piše,ljudi su 
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sami kupili knjige. Da li će Općina vratiti novce tim ljudima? Imamo prvašiće kojima su 

roditelji kupili knjige jer im nitko nije znao reći ,hoće li u školi biti knjiga ili neće. Ljude 

zanima,mogu li donijeti račun, za povrat novca od Općine? TV relity „Farma2 održava se na 

našem području. Nitko od nadležnih nije o tome događanju obavijestio nadležne u općine. 

Aktivnosti po toj emisiji vrše se na zemljištu koje je vlasništvo RH a ista je  u zakupu 

mještanina naše općine sa kojim o istom nije postignut dogovor.  Strašno je  kakav je Općina 

napravila nogostup u Ul.kralja Tomislava. Općina je zatajila,tko je od Vaših imao nadležnost i 

zašto  komunalni redar to nije uvidio  i reagirao na isto. 

ODGOVORI NAČELNIKA: Upitati ćemo u Ivakopu da li je nešto plaćeno i na koji način, 

ne mogu tvrditi je li nešto plaćeno ili nije bez pismenog dokaza. Na web –stranicama škole je 

bilo objavljeno i u razgovoru sa ravnateljicom je pojašnjeno da se knjige ne moraju kupovati. 

Knjige će trebati kupiti za djecu koja prelaze iz 3. u 4. razred, odnosno, iz 5 u 6 razred,te za 5-

ero djece sa posebnim potrebama. Neće biti problema u prihvaćanju kod Rebalansa, te da se 

toj djeci i tim obiteljima izađe u susret jer nisu oni krivi što je razlika u generacijama u broju 

djece iz godine u godinu različita.  Kontaktirao me glavni producent“ Farme“,sutra ili 

prekosutra ću ga primiti. Razgovarao sam i sa  lokalnim čovjekom koji je zadužen za 

organizaciju,ali mislim da bi trebao doći netko iz Nove  TV. Kod izgradnje nogostupa,Ivaplin 

je poslao najjeftiniju ponudu i Upravni odjel je prihvatio tu  ponudu za izgradnju nogostupa 

koji je asfaltiran po toj cijeni. 

ZDRAVKO LOJNA: Kada će u II.Vinogradskom odvojku biti sanirane rupe? Sukladno 

kojoj odluci i kojem zakonu je odobreno pečenje vola kraj spomenika Žrtava fašizma? Da li 

našoj općini spomenici predstavljaju išta ili ništa. Kompostana u vlasništvu Ekoflora je u 

postupku ishođenja nove dozvole za gospodarenjem  otpadom. Pošto se radi o neopasnom 

otpadu, u mjerodavnosti je ili  nadležnosti Županijskoga tijela za graditeljstvo,prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša. Lokalna zajednica će ubrzo dobiti dokumente vezane za tu lokaciju. 

Tko će tu dokumentaciju pogledati i što ćete kao načelnik učiniti da bi zaštitili građane od 

neugodnih mirisa iz prošlosti? 

NAČELNIK ODGOVARA:  U II.Vinogradskom odvojku rupe će biti zakrpane iz sredstava 

za krpanje udarnih rupa. Za drugo pitanje,dobiti ćete pisani odgovor. Vlasnik kompostane me 

kontaktirao i ovaj tjedan bi trebao doći do mene. Tražiti ćemo stručno mišljenje. 

IVO ĆOSIĆ: Tko je vršio nadzor i kontrolirao radove kod izgradnje nogostupa u Ul.kralja 

Tomislava? Da li je isti  angažiran od strane općine ili Ivaplina? S obzirom da smo mi kao 

općina sudjelovali 50%, po mojoj procjeni bi to iznosilo preko 50.000,00 kn. Umjetnost je 

napraviti onako valoviti nogostup.  Mi smo to platili. U našem troškovniku i ugovoru, 

previđene su zamjene nogostupa, nisam primijetio da je ijedan zamijenjen. 

NAČELNIK ODGOVARA: Za nadzor i  dogovor je bio zadužen komunalni referent. Kod 

dobivene situacije,prekontrolirati će i upozoriti na kvalitetu,da se isprave eventualno nastale  

greške. 

AKTUALNI SAT ZAVRŠEN U 18:35 

 

                                                                T o č k a 1.  

 

Izvješće GDCK Ivanić Grad za 2014. godinu i donošenje zaključka, 

Kao izvjestitelj po ovoj točki pozvana je ravnateljica GDCK gđa Ivana Bajt koja je spriječena 

prisustvovati sjednici vijeća.  

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela daje uvodno izlaganje o radu GDCK Ivanić Grad. 

Ukazuje na greške tehničke prirode nastale kod sastavljanja Izvještaja.  

Otvara se rasprava.  

Mislav Lukša: Zašto sada raspravljamo o Izvješću GDCK kada je isti stigao u 3 mjesecu? 

Predsjednik Općinskog vijeća: Na postavljeno pitanje dobiti ćete odgovor u pismenom obliku.  
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Zaključuje se rasprava.  

Informacija o radu GDCK prima se na znanje. 

 

 

                                                         T o č k a  3.  

       

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

01.01.2015. do 30.06.2015.godine  i donošenje Zaključka 

Izvješće podnosi načelnik Željko Filipović. 

U Izvješću su pobrojani svi izvedeni radovi, te sve ostale aktivnosti vezane uz rad načelnika u 

navedenom periodu. Također su pobrojane sve donijete odluke i zaključci načelnika. Zajedno 

sa Upravnim odjelom radio sam na svim  aktivnostima, te se ukazuje na povećan broj poslova 

i ulaznih akata u odnosu na prošlu godinu u 100 % povećanju.  

U poslovanju dolazi do „gušenja“ radi povećanog okvira birokracije kako u Jedinstvenom 

Upravnom odjelu tako i u ostalim segmentima djelokruga i rada Općine Kloštar Ivanić.  

Otvara se rasprava:  

Mislav Lukša: Zašto nisu dobiveni svi materijali vezani uz ovu točku, odluke nisu objavljene 

na web stranicama općine. Načelnik je donio Odluku da nije uključio objavu na stranicama 

općine, da će to ostati tako trajno, to samo izaziva sumnje i špekulacije. U Upravnom odjelu 

tražio sam na uvid neke odluke da mi se dostave u kopiji, međutim iste nisam dobio.  

Zanima me vezano uz odluke, zašto se dodjeljuju sredstva po Vašoj osobnoj odluci Udrugama 

i za redoviti rad, nekima za obilježavanje godišnjica, koje to nisu tražile do 30.09. prošle 

godine i nisu predviđene u Proračunu zbog čega se vrši ta praksa? 

Sve Udruge koje imaju potrebe za svoj redoviti rad i obilježavanje većih obljetnica to trebaju 

znati i podnijeti zahtjev za uvrštenje u Proračun. Ne može se usred godine dostaviti Odluka da 

će se nekoj udruzi dodijeliti sredstva za redovan rad za tu godinu. Općinsko vijeće je rezalo na 

nekim stavkama kod donošenje Proračuna a sad načelnik usred godine s nekog konta „skine“ 

čak iz Humanitarnog fonda i dodijeli  nekoj udruzi.  

Sad načelniče upozorite Udruge da do 30.09. u zakonskom roku dostave svoje Planove za 

Proračun za slijedeću godinu.  

Načelnik Željko Filipović: O odluci o kojoj govori gosp. Lukša bilo je predviđeno 

Programom za poljoprivredu, samo je bilo potrebno donijeti odluku načelnika. Uvid u sve 

odluke, vijećnici mogu dobiti kod mene u uredu.  

Siniša Đura: Načelnik je zadržao praksu davati suhoparna izvješća o svom radu bez obzira 

što je u predizbornom mandatu obećavao transparentnost. Naslijedio je praksu bivšeg 

načelnika kojega je tada kritizirao. 

Više bi se se cijenio Vaš rad načelniče da u izvješću stavite podatak na koliko ste 

sastanaka(skupova, vatrogasnih skupština i slično) bili, u koliko sati, iz toga bi se vidjelo 

koliko vremena trošite na svoj rad. Odluka pod red. br. 115. Odluka o isplati financijskih 

sredstava Udruzi uzgajivača HP „Riđan“ od 11.06.2015. , nakon toga opet takva ista odluka . 

Iz odluke nije vidljivo što je to, ako je to donio Fond to je trebalo biti vidljivo. Osvrt na 

Odluku red.broj: 127. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za izradu kućnog priključka 

kanalizacije u naselju Ščapovec. 29.06.2015. te red.broj 129. Odluka o isplati  financijskih 

sredstava za projekt odnosno izgradnju objekta, zgrada općine s Memorijalnim centrom , nije 

jasno što je to točno? 

Načelnik Željko Filipović: Odluka o isplati financijskih sredstava Udruzi Riđan donijeta je 

po Odluci fonda za poljoprivredu. Vezano uz Odluku  o izdvajanju financijskih sredstava za 

izradu kućnog priključka kanalizacije u naselju Ščapovec, radi se o tome da se izvedu 

priključci svim domaćinstvima od prihvatne šahte do ulaska u bilo koju parcelu (sredstva iz 
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razvojne naknade), ne tereti naš proračun. Odluka 129. Radi  se o  Memorijalnom centru u  

„Škabrnji“.  

 

Mario Haludek: 4 godine prozivali ste bivšeg načelnika za netransparentnost, a sada i sami to 

radite. Kad je već tekst napisan nije problem da se stavi na web stranice općine.  

 

Ivica Novosel: Zahtjev od umirovljenika za financijska sredstva primljen je 15. 10. i 

odgovorili ste im da nema sredstava, a tijekom godine ste odobrili isplatu sredstava nekim 

udrugama za neke aktivnosti mimo proračuna. Napravili ste blamažu i prema meni i prema 

umirovljenicima koji Vas slušaju, a koji su uskraćeni na neki način. Zanima me da li 

umirovljenici imaju Božičnicu ili Uskršnjicu? Apeliram da ove godine planirate u Proračunu 

za Udrugu umirovljenika, a ne da ih se zanemari kao prošle godine. 

 

Predsjednik općinskog vijeća moli vijećnike da se drže zadane teme, tj. točke dnevnog reda.  

 

Nikolina Pavelić:Slažem se sa vijećnicima o kritikama o radu načelnika jer iz ovoga što mi 

dobijemo o izvješću o radu ispada da on samo potpisuje neke odluke koje mi ne vidimo iz 

ovog izlaganja, a isto ste tako Vi načelniče u predizbornoj kampanji obećavali građanima da 

ćete „otvoriti“ vrata općine i biti transparentniji. Plaćamo web stranicu koja nije iskorištena u 

potpunosti, ne komunicirate direktno sa građanima. Istima trebate biti dostupni i iza 16,00 

sati. Odluke trebaju biti dostupne i na webu.  

Što se tiče odluke o isplati financijskih sredstava za projekt odnosno izgradnju objekta 

„Zgrada općine s Memorijalnim centrom“ imamo mi svojih domova kojima je potrebno 

ulaganje. Zašto još uvijek nismo dobili na uvid financijski izvještaj Udruga za 2014. godinu ? 

 

Načelnik Željko Filipović: Načelnik je dostupan za sve građane i u svako doba, javlja se na 

telefon u svako doba i na svaki broj. Nastojat ću da dostupnost akata bude transparentnija.  

 

Nenad Kukec: Iz popisa odluka nije vidljiv sadržaj istih, a mene zanima koliko je OKI u ovih 

7 mjeseci ostvarila prihoda od žapanije i drugih institucija za neke projekte koje smo odradili? 

 

Načelnik Željko Filipović:Za organizaciju konjogojske izložbe dobiveno je 35.000,00 kn, 

5.000,00 kn za Hodočašće branitelja. 400.000,00 za vodovod Čemernica, nakon 30.06.  

 

Tomislav Vlahović: 

 Problem je transparentnost Odluka, zanima me Odluka pod red. brojem 75. Odluka o isplati 

sredstava Gradu Ivanić Gradu temeljem Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura iznosi da se radi o krivo uplaćenim sredstvima koja su vraćena 

temeljem Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade Agencije za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. 

 

Ivo Ćosić – predlažem da se uz Odluku upiše kratki sadržaj a kod odluka financijske prirode 

da se stave iznosi, kako bi se maknula sumnja u načelnika.  

Osvrt na odluku pod red. brojem 87. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za stručni 

nadzor nad provedbom obvezatne preventivne deratizacije u 2014. godini, ista takva za dva 

mjeseca samo se odnosi na 2015. Takve stvari treba izbjeći (stoga je potrebno napisati kratki 

sadržaj) da bi se maknula sumnja među vijećnicima i građanima.  
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Pročelnica JUO, Sanela Đura: Temeljem zakonske obveze OKI je dužna plaćati naknadu za 

deratizaciju Zavodu za javno zdrastvo i temeljem toga donosi se takva odluka o isplati istog. 

 

Božidar Balenović: Prije 2 i pol godine, na neposrednim izborima izabran je načelnik koji je 

izvršna vlast, vijeće je zakonodavna vlast. Načelnik ima svoje ovlasti, a vijeće je tu da vrši 

određene kontrole, da donosi Proračun a on će sukladno tome raditi. Sad kad nema 

poglavarstva, načelnik ima puno veće ovlasti, pogledajete ovlasti gradonačelnika i i načelnika 

susjednih gradova i općina npr. gradonačelnika Bandića. Unatoč svim nedaćama koje je 

prošao i dalje radi i bori se protiv Skupštine. Savjetujem ti načelniče da se ugledaš na Bandića 

u smislu da se boriš i dalje sa dijelom vijećnika. Zar ćemo raspravljati o kupnji jednog 

usisavača? Zar će svima objavljivati na stranicama u općini i RH koliko košta taj usisavač? 

Pogledajte Zagrebačku županiju koje su odluke na web stranicama koje je župan objavio. 

Postoji popis odluka ali bez financijskih pokazatelja. A što se tiče načelnika zaista je svima 

dostupan, ove kritike su u znaku predizborne kampanje.  

 

Zdravko Lojna: 

Predizborna kampanja je počela, ali nije vrijeme ni mjesto da se ovdje o tome govori. Izvještaj 

o radu općinskog načelnika temelji se na zakonskoj i statutarnoj odredbi kojom je određena 

odgovornost općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općinskog vijeća i dužnost da dva puta 

godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu. Nigdje u zakonu nije 

navedena metodologija tog izvješća. Koliko stranica bi to izvješće trebalo imati da to sve piše 

sadržajno i koji službenik bi to sve uz ove poslove stigao raditi. Da li ja sumnjam u načelnika 

da je kupio usisavač za 1.200,00 ili 1.500,00 kn., on je načelnik izabran voljom građana i 

siguran sam da radi po zakonu sukladno zakonskim aktima i Proračunu kojeg je vijeće 

izglasalo. Mogu se složiti da popis odluka bude na web stranici, ali sve drugo nema smisla.  

U narednom periodu u Izvješću načelnika na kraju godine ili mandata biti će izvještaj o 

izgrađenom plinovodu, vodovodu po metru asfalta i smatram da će to biti rezultat kakav nije 

bio do sada unazad 10 godina ni kod jednog načelnika. Ne trošite  uzalud dragocjeno vrijeme 

bezveznim komentarima. Ne vjerujem da netko od vijećnika ili građana ako je došao u 

primjereno vrijeme u općinu da nije dobio traženi dokument od načelnika i djelatnika.   

Ne može službenik JUO i načelnik biti nama vijećnicima na raspolaganju 24.sata i kako ko 

dolazi da oni gube vrijeme. Oni moraju biti dostupni u vrijeme i pod određenim uvjetima, 

imaju oni i drugih poslova. Nemojmo gubiti dragocjeno vrijeme i nema razloga da se ne radi 

sukladno zakonu i Programu koji su sastavni dio proračuna. Načelnik koji je zadnjih 15 

godina najdostupniji načelnik u OKI, stalno je sa građanima, mladeži, djecom. Ne možemo 

jednoj osobi klonirati sve naše želje, prohtjeve i zahtjeve.  

Načelnik Željko Filipović: Što se tiče web stranice u usporedbi sa ostalim općinama i 

gradovima ja sam ponosan na našu stranicu što se tiče kvalitete i broja sadržaja i podataka na 

stranici. Web stranicu uređuje komunalni referent uz sav svoj posao.  

Mario Haludek: Vidljivo je iz izlaganja da je predizborna kampanja počela. Internet stranica 

Grada Dugog Sela neka bude primjer po sadržaju i gramatičkoj ispravnosti.  

Stalno se iz SDP-a bivšeg načelnika Golubića prozivalo za netransparentnost, a sada se čini 

isto. 

Nikolina Pavelić: Nisam napala sa izjavom da načelnik nije dostupan, kada mislim „VI“ 

mislim na cijelu općinsku upravu. U općinsku zgradu ne može nitko doći iza 16,00 sati,niti 

jedan dan u tjednu, subota ni nedjelja. Sav materijal koji može biti na webu neka piše u kojem 

je Glasniku objavljen kako bi onaj koga to  zanima mogao pronaći. Načelnik se sam ne uspije 

plasirati i pokazati koliko i kako radi.  
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Nenad Kukec:Žao mi je da smo u ovih 7 mjeseci ostvarili 40.000,00 smatram da bi trebali 

više sredstava pridonijeti ovoj općini. Ovim 400.000,00 ne računam  jer nije ni odrađeno. Da 

postoji Odluka o asfaltiranju Poljanskog brega bio bi zadovoljniji.  

 

Načelnik Željko Filipović:Ova sredstva od županije nitko osim 4 općine i grada od 

Ministarstva regionalnog razvoja nije dobio više sredstava, moguće za neku manifestaciju. 

Županija je tek poslije 30.06. potpisivala ugovore za dobivanje sredstva za ozbiljnije projekte 

osim manifestacija koje su išle prije. Ovo su sredstva od Ministarstva Regionalnog razvoja. 

Kandidirali smo projekte i na Ministarstvo graditeljstva, tu nismo ostvarili sredstva ni po 

jednom projektu, kao ni jedna druga općina. Prvo treba izvesti radove i sukladno postotku mi 

plaćamo 20 % ili više a 80 % Ministarstvo regionalnog razvoja. Do kraja godine je moguće tu 

ostvariti sredstva ili od županije za investicijsko održavanje ceste prema Čemernici. To su 

sredstva u vrijednosti 100.000,00 kn.  

Siniša Đura:Osvrt na projekt za staru apoteku i Čemerničku ulicu ako ne ostvarimo sredstva 

za te namjene da damo priliku  onima koji su rekli da će to sami napraviti.  

Zlatko Golubić: kada se netko koristi nekim pokazateljima onda mu možemo vjerovati ali 

kad se stalno koristi neka propaganda onda je to beskorisno. Ako je netko loš ili dobar za to 

postoje pokazatelji. Sadašnji načelnik i ja, kao i svi do sada načelnici bili su dostupni svim 

građanima. A ko je koliko pribavio sredstava općini to je relativno, sada se nabacuje nekim 

milionima, kad govorite o takvim stvarima koristite se pokazateljima. 

Zaključuje se rasprava i daje Izvješće načelnika na glasanje.  

Sa 10 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ donosi se  

 

                                                   Z A K LJ U Č A K  

       O Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. godine  

 

                                                                 I 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće  o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2015. 

– 30.06.2015. godine, te isto usvojilo.  

 

                                                                 II 

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

 

                                                      T  o  č  k  a   4.  

  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM 

UVJETIMA – zimska služba“  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 

2015/2016. i 2016/2017. godini, 

Pročelnica JUO  Sanela Đura ispred Povjernstva za otvaranje ponuda po ovom natječaju, daje  

izvješće o otvaranju jedne pristigle ponude ELEKTROCENTRA PETEK D.O.O.  

Radi se o jediničnim cijenama koje će biti utrošene sukladno osiguranim sredstvima u 

Proračunu. 

 

Nikolina Pavelić: Ova natječajna dokumentacija i pristigla ponuda nisu prošle kroz Odbor za 

komunalnu djelatnost, čak nije niti jedan član tog odbora   bio u Povjerenstvu za otvaranje 

ponuda. U Povjerenstvu su bila tri djelatnika Upravnog odjela. Nitko od članova Odbora za 

komunalnu djelatnost i nas vijećnika nije vidio dokumentaciju. Cijeli natječaj je trebao proći 
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kroz Odbor za komunalnu djelatnost ili je jedan član Odbora trebao biti u Povjerenstvu za 

otvaranje.  

 

Načelnik Željko Filipović: 

Nema nikakvih prikrivenih namjera, natječaj je raspisan sa istim operativnim planom kojeg je 

Odbor usvojio prije 2 godine. Žao nam je što nema više pristiglih ponuda.  

 

Mislav Lukša: Bilo je potrebno dostaviti kratki sažetak jediničnih cijena na tabelarnom 

prikazu i usporedbi sa prošlom godinom. Nema dokumentacije na uvid, predlažem pauzu da 

se dostavi dokumentacija u usporedbi sa prošlom godinom.  

Nakon pauze, zaključuje se rasprava i daje na usvajanje  i donošenje Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE 

NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA – zimska služba“  na području 

Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015/2016. i 2016/2017. godini, 

Vijećnik Balenović i Bokun napustili su sjednicu u 19,35. 

Sa 13 glasova „za“ donosi se  

 

                                                                 O D L U K A 

                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   

            «održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA»   

                                                          na temelju ugovora 

 

I. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA» za područje 

Općine Kloštar Ivanić u 2015/2016. i 2016/2017. godini 

 

               - ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grad.  

 

                                                           O b r a z l o ž e n j e : 

 

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 03.08.2015. godine Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – «održavanje 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA» na području Općine Kloštar 

Ivanić u 2015/2016. i 2016/2017. godini, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 86/15  od 

04.08.2015. godine. 

 

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljena je jedna ponuda: 

- Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada, Etanska cesta 8.  

Razmatrajući ponudu, u postupku je utvrđeno da je ponuda Elektrocentra Petek d.o.o. 

pravovremena, kompletna i prihvatljiva sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz 

članka 27. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području 

Općine Kloštar Ivanić. 

Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove 

komunalne djelatnosti u 2015/2016. i 2016/2017. godini prihvati ponuda Elektrocentra Petek                                                 

d.o.o. iz Ivanić Grada. 

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 

– ZIMSKA SLUŽBA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o 

raspisivanju javnog natječaj od 03.08.2015. godine, Operativnim planom zimske službe i 

troškovnicima: I i II, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju obavljanja predmetne 
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djelatnosti izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Godišnja vrijednost ugovora određena je Proračunom Općine Kloštar Ivanić i 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić. 

 

Uputa o pravnom lijeku:       

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 

podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 

ili mu se šalje poštom. 

 

                                                       T o č k a  5.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić 

kod Privredne banke Zagreb d.d., 

 

Načelnik Željko Filipović:Ovdje je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju koju smo 

već donijeli u 2 mjesecu ove godine. Da bi obveze  po IPARDU mogli podmiriti, od 01.10. 

nužna nam je odluka  ovog vijeća ne starija od 6 mjeseci S razlogom da bi mogli isplatiti 

sredstva predviđena po projektu IPARD  (3 mil) a tiče se ul. kralja Tomislava i Ščapovca. 

Zlatko Golubić: Nejasno je prezentirano, ovdje piše kredit, a načelnik govori o kratkoročnom 

zaduženju, u tekstu piše 5 mil. a on govori o tri mil. Prijedlog te odluke trebao je proći kroz 

Odbor za financije da se točno razjasni. Ovdje piše : Klijent se obvezuje sve tražbine s osnova 

ove Odluke, a posebno s osnova glavnice, redovne kamate, zatezne kamate, naknada i 

troškova, platiti na dan dospijeća tražbina direktnim terećenjem svog transakcijskog računa 

koji ima otvoren kod Banke odnosno drugog računa po određenju Banke o čemu će ga Banka 

pisano obavijestiti i to davanjem elektroničkog naloga za plaćanje od strane Banke, bez 

njegove posebne suglasnosti. Treba naglasiti ako je pozajmica to je onda drugi ugovor, ako 

kredit drugi. Nije rečeno koji su to radovi do kraja godine za koje bi se trebali zadužiti a za 

tekuće potrebe ima dovoljno sredstava. Ovo nije dobro napravljeno i ne možemo to podržati.  

 

Tomislav Vlahović: Replika gosp. Golubiću, kao pred. Odbora za financije i Proračun, kao 

što u članku 1. piše; ovdje je Odluka o kratkoročnom zaduženju OKI uzimanjem 

kratkoročnog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu za 

redovno poslovanje. Time je objašnjenje, banka po takvom principu dozvoljenog 

prekoračenja sva sredstva koja pristižu koristi za podmirenje duga. Smatrao sam da Odbor ne 

treba sazivati jer je takva odluka već donijeta  u 2 mj. ove godine. Načelnik nije imao potrebu 

i nije koristio niti hoće ta sredstva,  a banka zahtjeva obnovu potpuno iste odluke o kojoj smo 

već raspravljali. Načelnik ne namjerava nepotrebno uzimati sredstva ako zato neće biti 

potrebe. Planira isfinancirati kompletan projekt IPARDA i sredstva će u bliskoj budućnosti 

trebati.  

Nikolina Pavelić: Replika, zbunjuje me što se ne stavlja van snage stara Odluka da bi se 

donijela nova.  

Pročelnica Upravnog odjela, Sanela Đura:Banka traži novu odluku, načelnik nije po 

dosadašnjoj odluci sklopio nikakav ugovor, a sada se ponovno načelnik ovlašćuje za sklapanje 

ugovor o kreditu. 

Mislav Lukša:Ovo je po svemu nova odluka, niste nas obavijestili da su se promijenili uvjeti 

poslovanja, trezorski zapisi Ministarstva financija 182 dana nisu isti, tako da nije isti ni 

konačni postotak kamata. Zato je bilo potrebno sazvati Odbora za financije i upoznati 

vijećnike sa situacijom. Kolika će nam biti kamatna stopa, koja je promijenjena (vjerojatno će 

se usklađivati sa trezorskim zapisima). To nije povoljno, trebala je biti fiksna kamata. Budući 
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da to nisu isti uvjeti kao što su bili u odluci 18.02 dajem prijedlog  predlagaču  da stavi van 

snage Odluku donijetu 18.02. ako to prihvaća.  

 

Načelnik Željko Filipović:Krivi navod gosp. Lukše. Morali smo donijeti Odluku u 2.mj. jer 

nije bio poznat tijek povrata poreza, da je kojim slučajem išao sistemom kao i prošle godine 

ne bi imali sredstva za tekuće poslovanje i plaćanje po IPARDU.  

 

Mislav Lukša: Recite jasno načelniče da mi dižemo iznos od 5 mil. Treba nam 3 mil, a 2 mil 

ćemo si ostaviti u rezervi. Bio bi sretan da se uloži u asfaltiranje neke ceste radije nego u 

krpanje, i za to ću Vam dati odobrenje. 

Zlatko Golubić: Unazad 12,13 godina kada je bila blokada na računu radi povrata poreza pa 

nismo imali kratkoročno zaduženje i zna se da na taj način treba planirati rashode , kao i 

dinamika pristizanja sredstava. Svi su krediti kratkoročni do godinu dana, bojim se da u 

IPARD programu neće biti na vrijeme i biti će tehnički neizvedivo tada  nećemo dobiti 

sredstva od IPARDA  a ovdje imamo obvezu 31.07. iduće godine povrat sredstava. (biti ćemo 

zaduženi po IPARDU  i za tekuću likvidnost.) 

 

Ivo Ćosić:U članku 3. Piše da će se kratkoročni kredit  koristiti za održavanje tekuće 

likvidnosti Proračuna Općine Kloštar Ivanić i potrebe IPARD programa i ne znam radi čega 

takva polemika i sad sat vremena pričamo kako se načelnik krivo izrazio. 

Siniša Đura:U ovoj raspravi nedostaju operativni podaci, koliko koštaju ti IPARD programi, 

koliko će općina to morati platiti (kad oni budu gotovi)? Kada se očekuje da ti radovi budu 

gotovi  sa dokumentacijom koja garantira povrat novca od IPARDA? 

Općina neće prije platiti izvoditelju dok ne dobijemo dokumentaciju (uporabnu dozvolu) koja 

nam garantira povrat novca od IPARDA.Ako mi plaćamo izvoditelju kada imamo 

dokumentaciju koja garantira povrat sredstava nema bojazni, ako je to npr. u 4. mjesecu, ali 

ako je to 28.06. onda je problem. Zanima me koliko je to novca, kada očekujete 

dokumentaciju koja garantira povrat novca? 

 

Načelnik Željko Filipović: Po terminskom planu 16.11. je datum za završetak radova. U 

ugovoru između Agencije za plaćanje u poljoprivredi koja će vršiti povrat tih sredstava i nas 

stoji dinamika plaćanja, (oni nama plaćaju 30 dana po dobivanju uporabne dozvole ) a mi 

također ugovorom imamo riješenu dinamiku vraćanja (po Ugovoru o gradnji potrebne su 

mjesečne situacije). 

Zdravko Lojna: Potrebno je da vijećnici više sudjeluju u aktivnostima kroz radna tijela i 

siguran sam da ćemo prije doći do kvalitetnog rješenja. Potrebno je više komunikacije. Bilo je 

potrebno da Odbor za komunalnu djelatnost razmotri Operativni plan za zimsku službu i 

ukaže na eventualne nedostatke  i na ono što se pokazalo dobrim u prethodnom razdoblju.  

Ne slažem se sa dijelom vijećnika da se prezentiraju ugovori i kompletna dokumentacija. Da 

bi zadržali određenu, tekuću likvidnost, završili neke poslovne i investicijske cikluse potrebno 

je kratkoročno zaduženje ili prekoračenje po računu. Ovdje se radi po IPARDU,  smatrao sam 

da će bivši načelnik Golubić koju je započeo taj projekt nešto više reći o tome. Da je to 

ugovor gdje nema odstupanja i gdje su strogi europski standardi. Treba objasniti vijećnicima 

koji su manje vični ekonomskim pokazateljima.  

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi amandman gosp. Lukše koji glasi: Stupanjem na snagu 

ove Odluke o kratkoročnom zaduženju OKI kod PBZ, prestaje važiti Odluka o istom donijeta 

18.02.15. na OV.  

Načelnik kao predlagač ove Odluke prihvaća amandman. 

Sa prihvaćenim amandmanom, daje se Odluka na glasanje.  

Sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donosi se  
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                                  O D L U K A 

                  o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić 

           kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

                  Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić odobrava kratkoročno zaduživanje Općine 

Kloštar Ivanić uzimanjem kratkoročnog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po 

transakcijskom računu za redovno poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu 5.000.000,00 kn 

(slovima: petmilijuna kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d..   

 

     Članak 2. 

 

 Predlaže se kratkoročni kredit uz slijedeće uvjete: 

 
1. Iznos i valuta   5.000.000,00 HRK  

2. Vrsta posla   Prekoračenje po poslovnom računu - kratkoročno  

3. Tip posla   Novi plasman  

   
4. Namjena posla   A0224, Za obrtna sredstva 

Mostno kreditiranje:financiranje ulaganja u izgradnju 
komunalne infrastrukture do primitka sredstva iz IPARD 
programa.  

5. Krajnji rok korištenja   30.07.2016.  

6. Način korištenja   Dovođenjem u prekoračenje računa do visine odobrenog 
kredita najkasnije do radnog dana koji prethodi danu 
dospijeća kredita.  

7. Rok i način vraćanja   

7.1. Način otplate   Prema mogućnostima klijenta, a najkasnije na dan 
dospijeća kredita.  

7.2. Krajnji rok vraćanja   31.07.2016.  

8. Kamata   

  
8.1. redovna   promjenjiva, TZMF182d + 4,650000 p.p., godišnje (R) 

   
8.1.1. način obračuna   mjesečno  

8.2. zatezna   u visini zakonske zatezne kamatne stope  

   
9. Naknade    

   
9.1. za obradu zahtjeva   0,150000 %, jednokratno, najmanje HRK 1.000,00 (P)  

   
9.2. za odobrenje kredita   0,600000 %, jednokratno, najmanje HRK 500,00  (P) 

9.3. za rezervaciju sredstava   0,250000 % godišnje, tromjesečno, najmanje HRK 
1.000,00 (R) 

10. Osiguranje povrata   

10.1. Mjenica   1 (jedan) komada bjanko vlastitih akceptiranih mjenica 'bez 
protesta' Klijenta, uz mjenično očitovanje.  

   
10.2. Zadužnica   1 (jedna) zadužnica Klijenta  

11. Posebne ugovorne obveze  
 
 
 
 
 
 
 

 Klijent se obvezuje sve tražbine s osnova ove Odluke, a 
posebno s osnova glavnice, redovne kamate, zatezne 
kamate, naknada i troškova, platiti na dan dospijeća 
tražbina direktnim terećenjem svog transakcijskog računa 
koji ima otvoren kod Banke odnosno drugog računa po 
određenju Banke o čemu će ga Banka pisano obavijestiti, i  
To davanjem elektroničkog naloga za plaćanje od strane  
Banke, bez njegove posebne suglasnosti. 
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          Klijent se obvezuje obavljati 100% svog kunskog platnog 
prometa preko transakcijskog računa otvorenog u Banci i 
100% svog deviznog platnog prometa preko računa 
otvorenih u Banci. 

12. Uvjeti korištenja   Klijent se obvezuje prije korištenja kredita dostaviti 
suglasnost Općinskog Vijeća za zaduženje kod PBZ d.d.  

 

 

        Članak 3. 

 

 Kratkoročni kredit će se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić i potrebe IPARD programa. 

     

 

                                                              Članak 4. 

 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Kloštar Ivanić da zaključi ugovor o kratkoročnom 

kreditu – dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu, s Privrednom bankom Zagreb 

d.d.. 

 

                                                              Članak 5. 

 

           Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kratkoročnom 

zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d., KLASA: 450-05/15-01-

01, URBROJ: 238/14-01-15-02, od 18.02.2015. godine. 

 

                                                             Članak 6. 

 

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

županije. 

 

                                                             T  o č k a 6.  

Rasprava  o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

branitelje. 

Ispred Komisije za izbor i imenovanja, Tomislav Vlahović iznosi: 

Komisija se sastala u sastavu Tomislav Vlahović, Mario Haludek i Danijela Bardić. Ista je 

razmotrila ostavku Zdravka Lojne na mjesto člana Odbora za branitelje te sa tri glasa 

„za“prihvatila ostavku i upućuje OV na razrješenje.  

Komisija je ujedno razmotrila pristigli prijedlog OO SDP Kloštar Ivanić da se za člana 

Odbora za branitelje imenuje Zlatko Bunjevac iz Lipovca Lonjskog 36, te sa dva glasa „za“ i 

jednim glasom „protiv“ usvojila, te uputila  OV na usvajanje istog.    

Otvara se rasprava.  

Mario Haludek: Zanima me da li je potrebna potvrda o prebivalištu na području OKI  za 

novog člana Odbora za branitelje? 

Tomislav Vlahović:Za članstvo u Odborima i radnim tijelima nije potrebno prebivalište na 

području OKI, može se imenovati vanjski suradnik u radnim i stručnim tijelima.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

U 20,12 sati vijeće napušta vijećnik Mirko Ivaković. 
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Sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donosi se  

 

                                                             O D  L  U  K  A    

                                    O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

                       ODBORA ZA BRANITELJE   

 

                                                                        I.  

 

ZDRAVKO LOJNA iz Kloštar Ivanića, II. Vinogradski odvojak 10 B, na temelju podnesene 

zamolbe za razrješenjem članstva u Odboru za branitelje razrješuje se dužnosti  člana Odbora 

za branitelje Općine Kloštar Ivanić.  

 

                                                                       II. 

 

ZLATKO BUNJEVAC iz Kloštar Ivanića, Lipovec Lonjski 36, imenuje se na mjesto člana 

Odbora za branitelje Općine Kloštar Ivanić. 

 

 

                                                                      III.  

                            

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

 

                                                        T o č k a  7.  

 

Razmatranje i donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka I Sporazuma o provedbi projekta 

rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete.  

Načelnik Željko Filipović: Ova tema bila je na vijeću 14.04. MASTER PLAN JAVNE 

RASVJETE  koji obuhvaća  22 jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije 

gdje je uključena  i naša općina.  

04.09. ove godine u Zagrebačkoj županiji bio je sastanak jedinica lokalne samouprave gdje je 

prezentiran plan i projekt koji se 100 % sufinancira od EU fondova ili dijela Zagrebačke 

županije. Kada se sklapa ugovor o izgradnji taj  projekt je besplatan u 100 % iznosu kao i 

energetski certifikat ukoliko pristupimo potpisivanju ovakvog ugovora. U tekstu se mijenja da 

natječaj raspisuje ENERGETSKA AGENCIJA radi toga što su se Zagrebačka i Krapinska 

Županija zajedno kandidirale. Nije izvedivo da dvije županije zajedno raspišu natječaj.  

Zlatko Golubić: Grad Vrbovec neće biti potpisnik ovog ugovora jer je išao u drugačiju 

realizaciju izgradnje javne rasvjete. Dobro za nas ako se to realizira.  

Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.  

Jednoglasno se donosi   

O D L U K A  

o potpisivanju Dodatka I Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije  

i gradnje sustava javne rasvjete  

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić razmatralo je Dodatak I Sporazumu o provedbi 

projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete. 

 

Članak 2. 
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Utvrđuje se da se Dodatak I Sporazumu sklapa sa Zagrebačkom županijom vezano za 

Sporazum o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete broj: 79-06-10-

14 sklopljen 28. travnja 2014. godine.   

 

Članak 3. 

 

Dodatak I Sporazumu sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Za provođenje Dodatka I Sporazumu i na potpisivanje istoga ovlašćuje se Općinski načelnik. 

 

Članak 5. 

 

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

 

                                                           T o č k a  7. 

 

RAZNO 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Bilo je govora da na jesen ravnateljici Dječjeg Vrtića istječe 

mandat. Pošto je jesen blizu,kada je to i u kojoj je fazi? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Natječaj je raspisan,danas sam dobio potvrdu od 

djelatnice iz vrtića. Jučer je objavljen u Večernjem listu. Tražiti ću da se obavijest stavi i na 

naše web stranice. 

ZDRAVKO LOJNA: Ponukan točkom gdje smo  donosili odluku o kratkoročnoj pozajmici, 

zapitao bih G.Zlatka Golubića: 'Kako je mogao biti suzdržan za svoju ideju u koju je uložio 

toliko truda u IPARD programu?' Morate biti ponosni na ono što ste započeli i u teškoj borbi 

realizirali,a ovaj načelnik je priveo kraju. To je interes naše Općine. Kad su širi interesi,a ovo 

jest veliki interes u kojemu Vam dajem posebno priznanje i nisam mogao prešutjeti da u 

ovakvim stvarima ne možemo biti suzdržani.  

ZLATKO GOLUBIĆ(REPLIKA): Da je to kvalitetno i transparentno napravljeno,ne bih 

bio suzdržan,bio bih za. Ponovno naglašavam – 31.07.2016, na žiro računu mora biti                                  

5 000 000,00 kn i vratiti se banci, u suprotnome se Općina blokira. 

SINIŠA ĐURA: Na web stranicama Dječjeg Vrtića,vidio sam da je raspisan natječaj za 

ravnateljicu. Prije nekoliko dana ste dobili moj mail,ponoviti ću ga:. Prema mojim 

saznanjima, održana je sjednica Upravnoga Vijeća Dječjeg Vrtića. O tome nije bilo obavijesti 

za javnost. Sukladno čl. 74 statuta DV, također nisam o tome, ni osobno obaviješten. Iako 

sam kao općinski vijećnik u nekoliko navrata tražio ostvarenje toga prava,sukladno čl.74 

statuta DV. Nije mi jasno zašto  predsjednik Upravnoga vijeća nema volje za poštivanjem 

zakona(Zakona o predškolskom odgoju i Zakona o ustanovama) jer on treba i može 

sudjelovati u svrhu zakonitog rada DV. Pozivam načelnika da kao odgovorna osoba vlasnika 

ustanove preuzme provođenje zakona i odredbi statuta DV u djelu ''JAVNOST RADA''.  

Inzistiram da me se pozove na sljedeću sjednicu Upravnog Vijeća DV na kojoj će se 

vjerojatno raspravljati o odabiru kandidata predloženih za ravnatelja DV. Napomenuti ću da je 

bivša ravnateljica smijenjena sa mjesta bivše ravnateljice zbog loše komunikacije, loših 

međuljudskih odnosa…smijenilo ju je ovo vijeće. Ne znam da li znate da sadašnja 

ravnateljica fizički nasrće na svoje zaposlenike. Znate li da je jedna zaposlenica dobila 

upozorenje ravnateljice da se ne ponaša sukladno dogovoru jer se jednu praktikanticu mora 

ignorirati i ne smije se komunicirati sa njom. Znate li da sadašnja ravnateljica provodi neke 

svoje postupke kako bi prema njenim riječima ''probala ostati ravnateljica'', a ako ne uspije u 
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tom naumu, ''priprema teren'' kako bi se izabrao ravnatelj prema njezinom izboru. Znate li da 

ravnateljica i dalje nastoji naći načina da još jednoj odgajateljici uruči otkaz jer joj je to 

'svečano' obećala. U kojim natječajima EU i njenih fondova sudjeluje DV jer ravnateljica 

često radnim danima bude u Zagrebu i radi na EU fondovima. Je li Općina kao osnivač dobila 

izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu 2015.godinu(termin: 01.01.– 30.06.). 

DV je  najveći proračunski korisnik,sukladno pravilniku o izvještavanju u neprofitnom 

računovodstvu i registru neprofitnih organizacija od 3.mj.2015.godine,dužni su to činiti. Za 

razdoblje od 01.01. do 30.06. izvještaj o prihodima i rashodima treba dati u roku od 30 dana 

po isteku izvještajnog razdoblja. Zbog svega ovoga smatram da Upravno Vijeće ne radi svoj 

posao onako kako ga je trebao raditi i bojim se da to opet neće dobro ispasti,uz usputnu 

namjernu potporu Upravnog Vijeća koje se ne snalazi u njenim stručnim i pravnim 

imakinacijama. Inzistiram da me se sukladno svim zakonima i statutu OKI i DV ubuduće 

zove, obavijesti o sjednicama. Molim načelnika,predsjednika vijeća i predsjednika Upravnog 

Vijeća da osiguraju to. 

MARIO HALUDEK(REPLIKA): Više pitanje,ne replika. Čuli smo u uvodu da je raspisan 

natječaj za ravnateljicu. Je li to unaprijed određeno ili se može muška osoba javiti na natječaj? 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Jasno piše. RAVNATELJ (CRTICA) - ICA. Htio bih skrenuti 

pozornost G.Đuri. Na kraju se ispravio,ali možda nedovoljno jasno. On ne može inzistirati na 

tome da bude pozvan na sastanak Upravnog Vijeća DV  jer nije član. Može inzistirati da bude 

obaviješten o održavanju sastanka na što ima pravo,ali nikako ne može inzistirati da bude 

pozvan. 

SINIŠA ĐURA(ODGOVOR NA REPLIKU): Svi zakoni i podzakonski akti koje sam 

naveo ovdje daju pravo – obavijest mora biti javna – da svatko tko želi bude nazočan. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Bude li nejasnoća,tumačenje će dati pravni odjel. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Više molba,nego pitanje. G.načelniče, da li je ikako moguće,molim 

Vas u svoje ime i u ime stanovnika koji bi koristili općinske puteve,da li je moguće raskrčiti 

put radi prohodnosti. Ne treba ga asfaltirati,niti posipati kamenjem,samo neka bude prohodan 

sa spojem II.A Vinogradski odvojak – Ul.kralja Tomislava i II.Vinogradski odvojak -Ul.kralja 

Tomislava.   

SINIŠA ĐURA(REPLIKA):  Neće biti dovoljno to pokositi ili tarupirati, dogoditi će se ista 

stvar. Ako prođe kombinirani stroj ,pa skine travnati sloj, nastati će blato, opet, ništa nije 

napravljeno. Prema tome, ima otpada, vjerojatno će ga biti i od svih tih radova. Treba 

napraviti ono što se i radi sa poljskim putovima, što će biti rješenje do nekog boljeg rješenja.  

ZLATKO GOLUBIĆ: Zanimaju me financije u vezi DV. Koliko nas je ta ravnateljica 

koštala i koliko je ona štete prouzrokovala svojim boravkom na području Općine Kloštar. U 

7.mj. je je zaposlila 2 nove odgajateljice,a odgajateljica je bilo više nego djece,a Vi ste za to 
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lijepo dizali ruku. 

 
 

 

  


