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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-01/14-01-09 

Ur.broj: 238/14-01/04-14-13 

Kloštar Ivanić, 27.11.2014. 
 

Z A P I S N I K 

 

 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 27.11.2014. 

godine s početkom u 16,00 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. 

 

Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac.  

Zapisnik vodi Valentina Zukančić, referent za administrativne poslove na stručnom 

osposobljavanju. 

Sjednica je javna.  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: 

Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović,Nikolina Pavelić, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, 

Ivo Ćosić, Nenad Kukec, Siniša Đura, Božidar Balenović,Mario Haludek, Mirko 

Ivaković, Mislav Lukša, Danijela Bardić, Damir Kašner, Željko Bokun. 

 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Miljenko Majdek- zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog Radija Ivanić - Vesna Gregčević Jelica, Željko Robek 

Sanela Đura- pročelnica jedinstvenog Upravnog odjela 

Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu 

Vlatkica Šilipetar- računovodstveni referent Općine Kloštar Ivanić 

Valentina Zukančić- referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac pozdravlja prisutne, konstat ira da je u 

vijećnici prisutno 10 od 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 13. radne sjednice. 

 

Daje na glasanje usvajanje zapisnika. 

Sa 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ usvaja se zapisnik sa 13. sjedince Općinskog vijeća.  

 

Vijeću se pridrućuju vijećnici Mislav Lukša, Danijela Bardić i Damir Kašner. 
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     Dnevni red: 

 

     -   Aktualni sat 

1. Izvješće Mandatne komisije 

2. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na   

    Području Općine Kloštar Ivanić za 2015.god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Razmatranje prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

    na području Općine Kloštar Ivanić u 2015.god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u  

    2015.godini 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Razmatranje  prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2015.god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u sportu u 2015. god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Razmatranje prijedloga Programa socijalnih potreba u 2015.god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u  

    u 2015.god. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015.godinu i  

    Prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2015.-2017.godine. 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

10.Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za  

    razdoblje 2015.-2017.godine 

    Predlagatelj: općinski načelnik   

11.Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Zagrebačke 

    županije i donošenje Zaključka 

    Izvjestitelj: općinski načelnik 

12.Rasprava i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog 

    Vijeća Kloštar Ivanić 

   Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje  

13.Rasprava i donošenje Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar 

     Ivanić 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

14 Rasprava i donošenje Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća  

     Općine Kloštar Ivanić 

     Predlagatelj: Komisija za statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

15.Razno  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o dnevnom redu saziva 14. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Tomislav Vlahović: Predlažem izmjenu dnevnog reda na način da od točke 2 do točke 8 

objedinimo kao jednu točku i vodimo raspravu kako bi amandmani koji se tiču više programa 

ili izmjenu istih mogli biti u skladu sa Statutom i Poslovnikom, te nakon završetka rasprave 

pojedinačno glasujemo o svakoj točci.  
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Mislav Lukša: Slažem se sa gosp. Vlahovićem da objedinimo od točke 2 do točke 8 ali bi 

prvo morali donijeti točku 9, jer Proračun je nepromjenjiv i vrlo bitan ili barem da objedinimo 

od točke 2 do točke 9 kako bi mogli razgovarati i donositi odluke o Proračunu i programima 

zajedno. 

 

Mario Haludek: Zašto predlagač odmah nije postavio takav dnevni red? Nemam ništa protiv 

ideje gosp. Vlahovića ali je trebao odmah biti predložen takav dnevni red a ne da ga rotiramo 

svaki put. 

 

Zlatko Golubić: Nikada i nigdje ne ide ništa ispred Proračuna. To je prva točka i sve ostalo 

ide nakon nje. Molio bih vas da jednom stručno postavite dnevni red kao što to rade svi 

ozbiljni i stručni ljudi. 

 

Sanela Đura: Obzirom da su svi ovi Programi sadržani u Proračunu i prije svega smatram da 

vi možete objediniti raspravu ali se mora glasovati posebno i zato su te točke osmišljene svaka 

za sebe kako bi mi to u zapisniku mogli kvalitetnije prikazati. Prošle godine je prva točka bio 

Proračun pa se on usvojio a nakon njega su rađene izmjene u Programima zato smatram da je 

ovo puno kvalitetnije i predlažem da objedinimo točke i o Proračunu i o Programima ali 

moramo glasati zasebno za svaku točku na kraju rasprave.  

 

Božidar Balenović: Čuli smo prijedloge i glasat ćemo o njima, ali prijedloge donose vijećnici 

ovog vijeća ne može ih donositi zaposlenik općine, konkretno gđa. Sanela Đura. 

 

Zlatko Golubić: U materijalima smo dobili financijski izvještaj za deset mjeseci. Smatram da 

je taj isti trebao biti uvršten u dnevni red i da je vrlo bitan jer o njemu ovisi izrada Proračuna 

te  da bi se moglo točno vidjeti što se to tijekom tih deset mjeseci realiziralo.  

 

Predsjednik daje na glasanje Prijedlog da svih 9 točaka, od točke 2 uključujući i točku 9 bude 

objedinjeno u jednu točku. 

 Sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ usvaja se prijedlog objedinjavanja točki dnevnog reda. 

 

Vijeću se pridružuje vijećnik Božidar Balenović 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje izmjenjeni dnevni red. 

Sa 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana usvaja se izmjenjeni dnevni red. 

 

Ivo Ćosić: Upozoravam predsjednika vijeća da imamo vijećnika koji nije položio prisegu. 

 

Krešimir Bunjevac: Nije potrebno jer samim prilaganjem dokumentacije on ima pravo 

sudjelovati u raspravi a kasnije će dati protokolarnu prisegu koja će biti u prvoj točci dnevnog 

reda kada gosp. Haludek pročita izvještaj mandatne komisije.  

 

                                           A K T U A L N I    S A T: 

 

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ŽELJKA FILIPOVIĆ: 

Raspisan je natječaj za stipendiranje učenika i studenata, sve pristigle prijave su  obrađene, 

slijede privremeni rezultati.  

Završeni su radovi na asfaltiranju cesta prema Programu gradnje Općine Kloštar Ivanić, tj. 

investicijsko održavanje Naftaplinske i Čemerničke ulice,  te na krpanju udarnih rupa na 
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cestama na cijelom području općine , u tijeku je navoz kamena na neasfaltirane putove koji su 

oštećeni uslijed vremenskih neprilika.  

Podnijet je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Gornjoj 

Obreški koji prethodi dobivanju građevinske dozvole, u postupku obrade je i zahtjev za 

građevinskom dozvolom  za cestu u Čemernici Lonjskoj.  

Potpisan je ugovor sa izvođačem i OKI kao naručitelja, što se tiče IPARDA za izgradnju 

kanalizacijskog voda u ul. Kralja Tomislava i Ščapovcu.  

Nakon toga slijedi od strane izvođača dostava plana za izvođenje radova.  

Prema odluci OV dostavljena je narudžba prema projektnom zadatku i odabran izvođač za 

projektiranje nogostupa u ul. Kralja Tomislava. Napravljena je geodetska snimka vezana uz 

lokaciju.  

Na slijedećem Odboru za komunalnu djelatnost, pozvati će se projektant da prezentira 

učinjeno.  

U OKI održana je prezentacija Ruralnog razvoja naše općine u organizaciji Regionalnog 

razvoja Zagrebačke županije i OKI. Na istoj je predstavljen Program razvoja 2014.- 2020.iz 

EU ZA RURALNI RAZVOJ. Isti dobro posjećen i koristan za sve zainteresirane građane. 

Izrađeni su prijedlozi Programa i Proračun koji su razmotreni na radnim tijelima vijeća 

nadležnim za pojedini Program.  

Nikolina Pavelić:  
Koliko je kupljeno koševa za smeće i gdje su postavljeni? 

Problem dječjih igrala u Parku hrvatskih branitelja, zašto nisu premještene sprave i zašto nije 

saniran problem vode u istom?  

Zašto nema natpisa kod vodene pumpe  u centru Kloštra da voda nije za piće? 

Kod samostana Karmeličanki uništen je znak „zabrane parkiranja“ i potrebno ga je ponovo 

postaviti. 

Tko je nadležan za odvoz smeća sa groblja? Na Dan mrtvih na groblju u Kloštru bili su puni 

koševi, zašto nije bio odvoz smeća sa groblja dan ranije? 

Željko Filipović: 

Nabava koševa za smeće planira se zajedno sa uređenjem Parka hrvatskih branitelja u suradnji 

sa INOM povodom 60. obljetnice djelovanja INE na našem području.  

U što skorijem roku postaviti će se oznaka „voda nije za piće“ kod vodene pumpe u centru 

Kloštra. Odvoz smeća sa groblja povodom Dana mrtvih bio je maksimalno osiguran, problem 

je nastao što su svi građani zadnji dan čistili grobove.  

Mislav Lukša: 
Kada će se riješiti Vodovodna ulica u Sobočanima? 

Obećano je da će rješavanje ispuštanja vode u toj ulici biti uvršteno u Proračun. 

Hoće li komunalna redarka poduzeti mjere za rješavanje istog? Da li će se tamo navesti 

kamena ili će se asfaltirati ta ulica ( u suradnji sa Vodoopskrbom i odvodnjom) , potrebno da 

se ta ulica asfaltira i uredi na način da to bude pravi pristup vodospremi.  

Pitanje autobusnih stajališta, kada će se riješiti nadstrešnice za iste, da djeca ne stoje pod 

vedrim nebom prilikom čekanja školskog autobusa.  

Da li će djeca Vukovarske ulice pješačiti po 1,5 km do autobusnog stajališta koji nema 

nadstrešnicu. Problem koji se proteže kroz nekoliko sjednica vijeća.  

Da li je riješena zamolba gosp. Hršak za navoz kamena u ul. Kralja Tomislava kod autobusne 

stanice u ul. Kralja Tomislava? 

Postavlja se pitanje o problemu naknade za vodu od strane Vodoopskrbe i odvodnje. Potrebno 

razmisliti o smanjenju ili privremenom zamrzavanju te naknade s obzirom na veliki pritisak 

na kućne budžete građana.  

Željko Filipović: 
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Vodovodna  ulice u Sobočanima  bila je u Planu i Programu za sanaciju, iz istog je 

prolongirana radi izgradnje vodovoda koji ide na relaciji (iz Sesveta preko Rugvice te dolazi 

na prepumpnu stanicu u Vukovarsku) koja daljnjom trasom ide do Vodovodne ulice u 

Sobočanima. Nakon izgradnje vodovoda na toj  relaciji, prići će se saniranju Vodovodne ulice 

koju je potrebno vratiti u prvobitno stanje nakon izvođenja svih tih radova.  

Zajedničkim angažmanom asfaltirati će se Vodovodna ulica nakon izvođenja radova.  

Što se tiče autobusnih stajališta, vezanih za nadstrešnice u Vukovarskoj ulici, izdata je 

narudžba za izgradnju na tri mjesta u istoj ulici prema projektu. Izvršenje radova planira se u   

ovoj godini.  

U idućoj godini u Proračunu OKI za te namjene planiraju se sredstva za izvođenje radova i 

postavljanje nadstrešnica na cijelom području OKI u suradnji sa županijskim cestama. 

Što se tiče navoza kamena u ul. Kralja Tomislava na autobusno stajalište, radovi su u tijeku.  

Naknade za Vodoopskrbu i odvodnju usvojene su Odlukom vijeća, prihod od naknada ide u 

svrhu razvoja vodovoda i vodoopskrbe na našem području.      

Mario Haludek: 

PITANJA ZA NAČELNIKA: 

1.Zašto nisu sanirane udarne rupe.  na nogostupu u ul.Kralja Tomislava koje ste obećali na 

prethodnom vijeću? 

2. Da li ste pokrenuli energetsku certifikaciju objekata u vlasništvu općine, znate li kada je bio 

rok za početak iste? Kako iznajmljujete prostore u vl. općine bez energetskog certifikata i 

hoćete li se sami prijaviti inspekciji ili će to učiniti osobe koje su iznajmile prostor? Znate li 

kolika je novčana kazna i samim time potencijalna šteta za općinu?  

3.Zašto ste devastirali krov na Pučkom domu u Kloštar Ivaniću? Krov je valovit, nakon 

postavljanja dijela krova u Pučkom domu, ispod zamijenjenog dijela bilo je obilno 

propuštanje vode i uništen je parket (slike u prilogu). Hoćete li Vi nadoknaditi štetu i znate 

kolika je? 

Zašto niste zamijenili trule grede, ispravne poravnali i impregnirali određenim sredstvom 

protiv štetočina? Zašto su letve spajane protivno pravilima struke? Tko je nadzirao radove? 

4. Imate li odgovarajuća izvješća o pregledu plinskih grijalica odnosno peći ili bojlera u 

domovima na području općine Kloštar Ivanić u vl.općine, od ovlaštenog servisera? 

5. Imate li potrebnu dokumentaciju od ovlaštene pravne osobe o pregledu plinskih instalacija 

u domovima i objektima u vlasništvu općine Kloštar Ivanić? 

6.Imate li potrebnu dokumentaciju o pregledu elektroinstalacija i gromobranske instalacije u 

domovima i objektima u vlasništvu općine? 

7. Imate li dnevnike o vatrogasnim aparatima koji se nalaze u domovima i objektima u 

vl.općine i vodite li ih sukladno zakonu? 

8.Imate li izvješće o pregledu mikroklime u objektima u vl.općine gdje stalno borave 

zaposlenici od ovlaštene pravne osobe? 

9.Imate li izvješće o pregledu dimnjaka na objektima u vlasništvu općine od ovlaštene osobe? 

10. Možete li mi dokumentaciju za točke 4,5,6,7,8 i 9 pokazati na uvid? 

11.Zašto povremeno ima opušaka unutar prostora općinske zgrade i zašto dozvoljavate 

pušenje, a sami znate da je to zabranjeno? 

12. Zašto nikada nismo dobili odgovor na žalbu upućenu na formiranje MO Lipovec Lonjski? 

13.Što je sa problematikom MO Kloštar i zašto ste narušili temelje demokracije i ne 

dozvoljavate formiranje istog? 

14. Zašto niste odgovorili na pisano pitanje gospodina Davora Jagić koje glasi: 

Poštovani gospodine Predsjedniče Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ! 

Molim Vas da zbog interesa šire javnosti, a temeljeno na informacijama dostupnim u 

lokalnim medijima i portalu jedne političke stranke, vijećnicima Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Ivanić: Lukša i Pavelić, postavite slijedeće izravno pitanje u izvornoj formi: 
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„Ukoliko je točno da ste legalno i legitimno u međuvremenu pristupili političkoj stranci 

ORAH, izravno se i nedvosmisleno očitujte koga od tog trenutka predstavljate i zastupate u 

Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić i njegovim tijelima, građansku listu koja je iznijela 

Vaše mandate na prethodnim lokalnim izborima,sebe osobno ili Vašu novu političku opciju“? 

 

Željko Filipović: 

 

                                                                                 

Što se tiče pitanja od rednog broja 4. do rednog broja 10. Općina Kloštar Ivanić ima sklopljen 

Ugovor sa Instruktažnim centrom Križevci koji za Općinu Kloštar Ivanić obavlja poslove 

prema propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara. Sve što je Općina Kloštar Ivanić po 

zakonu dužna imati, ona to ima i o tome postoji dokumentacija koju možete dobiti na uvid u 

Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.   

 

Pušenje u zgradi Općine Kloštar Ivanić je zabranjeno, odnosno nije dozvoljeno. Opušaka 

nema u uredima u kojima su prisutni službenici i načelnik već na hodniku što na žalost ne 

možemo cijelo vrijeme kontrolirati. 

 

Konstituirajuća sjednica MO Lipovec Lonjski,  održana je 08.04.2014. godine sa prisutnim 

članovima: Marijan Bunjevac, Josip Ledinščak, Stjepan Markuš, Đurđica Filipović, Damir 

Karo. Od ostalih prisutnih bio je Općinski načelnik i pročelnica Sanela Đura koja je vodila 

Zapisnik. Iz Zapisnika je također vidljivo da je sa 5 glasova „za“ znači jednoglasno za 

predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lipovec Lonjski izabran Stjepan Markuš. 

Također je vidljivo da je sa 5 glasova „za“ znači jednoglasno za potpredsjednika Vijeća 

mjesnog odbora Lipovec Lonjski izabran Marijan Bunjevac. Zapisnik je potpisan, kao i Izjave 

predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora Lipovec Lonjski čime je na zakonit 

način formirano Vijeće mjesnog odbora Lipovec Lonjski. 

 

Građani su izašli na izbore 16.03.2014. godine i izabrali svoje predstavnike u Vijeće mjesnog 

odbora Kloštar Ivanić. Ja kao općinski načelnik slijedom zakonske obveze sazvao sam 

konstituirajuću sjednicu 09.04.2014., 15.04.2014. i 22.09.2014. godine ali članovi Vijeća 

mjesnog odbora Kloštar Ivanić unatoč mojim nastojanjima nisu uspjeli postići zajednički 

dogovor i većinom glasova izabrati predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kloštar Ivanić. 

Stanovnici naselja Kloštar Ivanić nažalost nemaju svog predsjednika mjesnog odbora ali ja 

kao Općinski načelnik tu sam za sve stanovnike i slobodno mi se obrate sa bilo kakvom 

potrebom ili zahtjevom. Održavanje izbora iziskuje određena financijska izdvajanja za koja u 

ova teška vremena nema prostora. Nužna je suradnja, tolerancija i međusobni dogovor svih za 

boljitak Kloštra i njegova stanovništva.          

 

 

 

Pitanje nije postavljeno Općinskom načelniku. Napominjem da se u „aktualnom satu“ pitanja 

postavljaju sukladno članku 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.    

 

Odgovor na postavljeno pitanje Davora  Jagić daje vijećnik Mislav Lukša.  

Vijećnik  Mislav Lukša i vijećnica Nikolina Pavelić izabrani su s nezavisne liste grupe 

građana koji su u međuvremenu pristupili drugoj političkoj stranci „ORAH“. 

Po odluci predsjednika naše stranke, svi mandati koji su dobiveni prije osnivanja stranke neće 

se preuzimati u stranci do promjene te odluke.  
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Tomislav Vlahović: 

U zadnje vrijeme svjedoci smo muci kojoj su izloženi naši poljoprivredni proizvođači, a to je 

dijelom nebriga općine u onom što bi morali voditi brigu. Radi se o putovima, osim poljskih 

pa čak i asfaltiranih (npr. ulica Mlaka) i nije uža od 8 m.  

Netko si je uzeo za pravo da iskopa grabu do asfalta i cesta je tamo uža, te onemogućava 

poljoprivrednim strojevima ulazak na polje. Što  po tom pitanju radi naše komunalno 

redarstvo? Većina poljskih putova koji su 4 m a uredno 8 m, svedeni su na širinu od 2- 3 m. 

Nitko ništa ne poduzima. Molim da se poduzmu mjere kakve propisuje zakon.  

Javni putovi su neotuđivo javno dobro. Sudska presuda ne može biti iznad zakona, ako je 

iznad zakona, a ne može biti iznad zakona ona je ništetna, pa čak i prodaja je ništetna jer je 

nezakonita. Molim da se obiđu poljski putovi, naročito asfaltirani koji vode prema poljima i 

da se izvidi situacija, a ne da onemogućava poljoprivrednim proizvođačima odlazak na polje. 

Željko Filipović: sutra ćemo uputiti komunalnu redarku na navedenu lokaciju da ispita 

stvarno stanje.  

Danijela Bardić: 

Da li se planira rušenje starog doma u Čemernici s obzirom na opasnost koja prijeti 

urušavanjem? 

Za dom u gornjoj Čemernici moli se priključak vode i plina, te sanitarnog čvora. 

Kada se navozio kamen na putove na području Čemernice, zašto se nije kontaktirao 

predsjednik mjesnog odbora i zašto smo imali izbore za mjesni odbor Čemernica ako nam 

predsjednik i njegovi članovi ničemu ne služe. Naš predsjednik MO dostupan je od 0 do 24. 

Navoz kamena kod mljekare i vatrogasnog doma u gornjoj Čemernici da li postoji način za 

navoz istog? 

Željko Filipović: 
Rušenje objekta doma u donjoj Čemernici, moguće je riješiti u ovoj godini putem malih 

građevinskih radova uz prethodno ishođenje dozvole za rušenje. 

Potrebno osmisliti plan rješavanja kanalizacije i odvodnje na području Čemernice.  

Vezano uz uređenje doma u Čemernici vidjeti će se mogućnost u raspolaganju sredstvima za 

ovu godinu predviđeno za te namjene. Komunalnom referentu skrenuta je pažnja da 

kontaktira s svim predsjednicima mjesnih odbora po pitanju navoza kamena i ostale 

problematike. 

Zlatko Golubić:  

Radovi na pokrivanju doma u Kloštru neadekvatno su izvedeni, struka je iznijela stručno 

mišljenje o mogućim posljedicama i rušenju. Potrebno je bilo promijeniti kompletnu građu.  

Što se tiče putova po polju, predlaže da svaki put koji je jedna parcela da se izvrši uvid u kč. 

česticu da se vidi koliko su široki i kud ide trasa istih.  

Ivica Novosel:  

Koliko je prikupljeno sredstava po mjesnim odborima i koliko je općina odvojila za stradalog 

u požaru gosp. Lovrić? Da li su po tom pitanju pokrenute neke druge kontinuirane aktivnosti? 

Radi smanjenja poreza od nesamostalnog rada, općinama će pripasti manje prihoda iz 

državnog proračuna. Da li se misli u 2015. godini povisiti prihodi da se nadoknadi ta razlika? 

Pitanje zdrastvene ambulante, apoteke i sportske dvorane. Da li su pokrenute aktivnosti za 

izgradnju ili proširenje zdrastvene ambulante (koja je sada na vrlo niskom nivou)? 

Sportska dvorana će se graditi negdje na drugom lokalitetu; što se može poduzeti po tom 

pitanju i tko će biti odgovoran za to ako se ništa ne pokrene po tom pitanju kao i po pitanju 

apoteke? 

Željko Filipović: 
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OKI je sudjelovala iz Proračunske pričuve za stradalog u požaru sa 5.000,00 kn. Mjesni 

odbori su prikupljali sredstva i sva ta sredstva su dostavljena gosp. Lovrić. Povećanje  

naknada neće biti, pokušati će se povući sredstva iz županijskih, evropskih fondova i slično. 

Nastojati će se zajedničkim snagama  svih stranaka boriti, za pronalaženje načina za izgradnju 

i proširenje  zdrastvene ambulante, sportske dvorane i sanaciju apoteke. 

Apoteka je kandidirana za program financiranja iz Ministarstva kulture i naznake su za 

dobivanje sredstava.  

Zlatko Golubić:   
Predlaže da se ide sa projektiranjem ceste od Čemernice do Kloštra, a ne samo 1 km ceste  i to 

prijavi u program za europske fondove.  

Mirko Ivaković:  

U centru postaviti sandučić koji bi služio za odlaganje pošte tj. gdje bi građani mogli 

ostavljati pismene upite načelniku. 

Autobusnu stanicu u Predavcu premjestiti na drugo mjesto. U Bešlincu navesti kamena iza 

pučkog doma. U svom prethodnom vijećničkom mandatu, predlagao sam izradu Studije 

razvoja Kloštra,  te ujedno  da se ne proda „staro sajmište“ već da se na toj čestici izgradi 

Dom zdravlja, proširi objekt dječjeg vrtića.Na taj bi se način rasteretila Školska ulica.  

Željko Filipović:  

Vezano za autobusno stajalište u Predavcu, neka MO Predavec  u suradnji sa komunalnim 

odjelom pronađe rješenje po pitanju iste.  

Predsjednik MO Bešlinec neka se javi u komunalni odjel za potrebe navoza kamena u taj 

mjesni odbor.  

Božidar Balenović: 

Hoće li se promijeniti dotrajale sijalice na javnoj rasvjeti prije Božičnih blagdana? 

Pitanje nove školske dvorane i proširenje stare? Slabo se lobiralo za izgradnju iste, potrebno 

se pripremiti za iduću godinu po tom pitanju. Teški kamioni u vlasništvu INE uništavaju 

ceste, a nema postavljenog znaka „ograničenje tonaže. Potrebno je stupiti u kontakt sa INOM 

i zatražiti  sanaciju cesta po kojima prometuju „teški“kamioni. 

Autobusna kućica u staroj Marči napravljena je 25 m dalje od mjesta gdje je iscrtana oznaka 

za autobusno stajalište. Tko je to projektirao i po kojim kriterijima? 

Sada je vrijeme kolinja, što se poduzima da se ista obavljaju po zakonskoj regulativi i bez 

buke koja nastaje tom  prilikom, te je ista vrlo neugodna  za okolinu? 

 

Željko Filipović: 

Sa izmjenom žarulja na javnoj rasvjeti krenuti će se idući tjedan. 

Što se tiče sportske dvorane poduzimaju se sve mjere i u županiji i u nadležnom ministarstvu.  

Problem je u financijskim sredstvima kojih nema. Izrada jedne sportske dvorane iziskuje cca 

15 milijuna kn., i u tom slučaju ako općina osigura 70 % sredstava onda će i županija 

učestvovati sa preostalim dijelom sredstava.  

Vezano uz ulice gdje su bušotine, vođeni su razgovori sa nadležnim osobama za sanaciju 

istih. Dogovor je da se obiđu lokacije, te da se pokuša pronaći rješenje za mogućnost 

asfaltiranja i sanaciju nakon remonta te održavanje i čišćenja nakon samih radova.  

Projekt za autobusnu stajalište u Staroj Marči, projekt je bio izrađen od županijske uprave za 

ceste. Na isti je dana suglasnost i mišljenje  od MUP-a. Županijske ceste su obilježile 

autobusna stajališta i na drugim cestama na području OKI.  

Što se tiče kolinja, odgovor će dati Upravni odjel.  

 

Siniša Đura:  

1.Što je po pitanju Turističke zajednice općine Kloštar Ivanić učinjeno u vremenu od 

prethodne sjednice OV-a? 
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2.Problematika stare vodospreme u dvorištu vatrogasnog doma u Kloštar Ivaniću; je li se neka 

zainteresirana strana javila za korištenje vodospreme u neku određenu svrhu u smislu 

iskorištenja iste, postoji li uporabna i/ili građevinska dozvola za taj objekt ili je u postupku 

legalizacije? 

3. Kako napreduje projekt LUI d.o.o.- kamp Kloštar Ivanić? 

4. Postoje li pomaci u slučaju darovanja čestice 112, k.o. Lipovec, u sklopu možebitnog 

projekta „Filmski grad“? 

 

Što se tiče školske, sportske dvorane, da li smo osvijestili sebe gdje želimo izraditi dvoranu i 

kakva bi ona trebala biti? 

Potrebno je imati idejni projekt namjene i izgleda s kojim bi se tražila sredstva od nadležnih 

institucija.  

 

Željko Filipović: 

Sredstva za dvoranu dobivaju se po prioritetu, jedan od prioriteta je i taj ako u mjestu uopće 

nema dvorane.  

Pokrenuti su razgovori vezano za pitanje turističke zajednice, zatražena je dokumentacija za 

mogućnost oživljavanja iste. 

Potrebno je imati prihod od članarina  veći od 200.000,00 kn da bi TZ mogla funkcionirati. 

Što se tiče vodospreme, nije se javila ni jedna zainteresirana osoba za privođenje istog nekoj 

svrsi, ne postoji uporabna i građevinska dozvola i nije u postupku legalizacije.  

Što se tiče projekta LUI d.o.o. , govoriti će se u točki kod razmatranja o donošenju Odluke o 

pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu općine Kloštar Ivanić. 

Isti projekt razmatrati će se na Odboru za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost. Postoji 

mogućnost privođenja i predviđenoj  namjeni tj. da to bude „FILMSKI GRAD“. 

Ivica Novosel:   

Nisam imao namjeru provocirati načelnika, samo sam sugerirao da se stvori vizija i način o 

očuvanju ovih naših zdanja.  

 

 

Točka 1. 

 

Izvješće Mandatne komisije. 

Predsjednik Mandatne komisje Mario Haludek upoznaje prisutne sa Izvješćem. 

 

 I Z V J E Š Ć E 

I. 

 
Mandatna komisija izvješćuje da je DRAŽEN BOŽIĆ iz Kloštar Ivanića, Ščapovec 52, izabran s 

kandidacijske liste  

              HRVATSKE SELJAČKE STRANKE- HSS 

Sukladno odredbama članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („ Narodne novine“ br. 144/12) 

i članka 35 stavka 5. Statuta Općine Kloštar Ivanić („ Glasnik Zagrebačke županije“ br 24/13) podnio 

pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za mirovanje mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, iz osobnih razloga.  

 

II. 

Mandatna komisija utvrđuje da je zahtjev Dražena Božića zaprimljen u Općini Kloštar Ivanić dana 

14.11.2014.godine. 

 

III. 
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Mandatna komisija obavještava da, temeljem članka 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima „ 

(Narodne novine“ br 144/12) i članka 35. stavak 5. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( „Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 24/13), mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana 

dostave pismenog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 

postupku. Iz navedenih odredbi proizlazi da mirovanje mandata iz osobnih razloga DRAŽENU 

BOŽIĆU počinje eći 14.11.2014.godine. 

 

IV. 

Temeljem članka 81.stavak 2. Zakona o lokalnim izborima ( „ Narodne novine“ br 144/12), člana 

predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat 

s iste liste s koje je izabran član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje politička stranka 

koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.  

Mandatna komisija izvješćuje da je HRVATSKA SELJAČKA STRANKA dostavila dana 14.11.2014. 

godine pismeno Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, kao nadležnom upravnom 

tijelu jedinica lokalne samouprave, da će neizabrani kandidat s liste kandidacijske liste MIRKO 

IVAKOVIĆ iz Kloštar Ivanića, zamjenjivati DRAŽENA BOŽIĆ, za vrijeme njegova mirovanja 

mandata iz osobnih razloga. 

 

V. 

Mandatna komisija izvješćuje da je: 

- MIRKU IVAKOVIĆU mandat počeo od dana 14.11.2014.godine. 

 

VI. 

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

 

VII. 

Ovo izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije, na web stranicama i oglasnoj ploči Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

Mirko Ivaković polaže svečanu prisegu. 

 

Vijeću se pridružuje vijećnik Siniša Đura.  

 

Točka 2. 

( Podtočke 2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

Željko Filipović upoznaje prisutne sa točkama: 

 2.- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić u 2015.godine. 

3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić u 2015.godini 

4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  u 2015.godini 

5. Program javnih potreba u kulturi u 2015.g. 

6. Program javnih potreba u sportu u 2015.godini 

7. Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2015.g. 

8. Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2015.g. 

9. Odluka o Proračunu Općine Kloštar Ivanić u 2015.g. i prijedlog projekcije proračuna 

za razdoblje 2016.-2017. 

 

Predsjedavanje sjednicom preuzima prvi potpredsjednik Tomislav Vlahović. 

 

Tomislav Vlahović: Prvi se za raspravu javio gosp. Ivaković no prije toga bih iznio svoje 

mišljenje ispred Odbora za financije i proračun čiji sam predsjednik, da mi u odboru nismo 
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mijenjali usvojene prijedloge od pojedinih komisija već smo ih podržali. Sugerirali načelniku 

sa obzirom da još nije izmjenjen zakon o upotrebi komunalne naknade za ostale svrhe da 

planira izgradnju i održavanje financirati iz tog izvora a da druge stvari financira iz rudne 

rente i ostalih prihoda koji su propisani strogo namjenski.  

 

Prvi potpredsjednik Tomislav Vlahović otvara raspravu o točci 2 uključujući podtočke 

2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

Mirko Ivaković: Osvrće se na Proračun, primjedba na str. 13. stavka br 311. plaće i str 20. 

stavka o održavanju zgrada. Smatra da dio novaca iz iste treba ići za obnovu doma u 

Vinarima. Također se osvrće na Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić 

u 2015 g. stavka 9.- Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na 

području Općine Kloštar Ivanić i veterinarsko sanitarni nadzor sajma. Smatram da su to 

trebale biti dvije točke jer ne znamo koliko iznosi osjemenjivanje krava a koliko nadzor sajma 

te da se sredstva  u istom trebaju bolje rasporediti i da se zajedničkim odlukama više treba 

pomoći poljoprivrednicima. 

 

Željko Filipović: Do povećanja na  spomenutim stavkama  iz Proračuna je došlo zbog 

uvađanja sustava poluriznice za dječji vrtić. Vezano za Fond za poljoprivredu on je taj koji bi 

trebao pomoći i načelniku i Upravnom odjelu da se ta sredstva najbolje raspodjele i iskoriste. 

Imamo određeni plan upravo vezan uz fond za poljoprivredu, mogle bi se raditi preinake ali 

nikako drastične. Možemo pokrenuti kreditiranje ali to ne može biti samo moja inicijativa već 

i predsjednika fonda. 

 

Mirko Ivaković: Vaša izjava vezana uz prijedloge i da iste moraju pokrenuti predsjednici i 

sam Fond,  ja smatram da bi i vi mogli zadužiti komunalno redarstvo da prijedloge upućene 

vama što se tiče autobusnih stajališta i rupa na cesti da oni to provjere i da vam pomognu a vi 

da  odete u ministarstvo i u županiju pa ćemo dobiti više sredstava za razvoj naše Općine. 

 

Mario Haludek: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2015.g. Osobe koje raspišu natječaje za EU fondove raspišu ih pod 

određenim nazivom i sa određenim rokom, a ovdje je planirano sve i svašta. Dali su raspisani 

natječaji? Ovo je samo neka pretpostavka što bi moglo biti. Ako od planiranih 17.335.000,00 

kn uspijemo realizirati 10-15% to će biti čudo. Isto tako vezano uz ceste, gradnju vodovoda u 

svemu se spominju EU fondovi a ne znamo ni koliko ćemo sredstava dobiti jer projekte još 

nismo ni pokrenuli. Da bi nam odobrili sredstva treba vremena i stoga proizlazi da na 

financiranje iz EU fonodva u 2015.g. možemo zaboraviti i biti sretni ako uspijemo ostvariti 

10-15 % od planiranog.  

 

Željko Filipović: Projekt IPARD je prijavljen na natječajima. Sutra je krajnji rok za 

dobivanje građevinske dozvole za cestu Čemrenica, u postupku dobivanja građevinske 

dozvole je uključen i projekt za obnovu rasvjete u Gornjoj Obrešci te projekt rasvjete u 

Tomislavovoj i na obilaznici. Ulazimo u projekt odvodnja Čemernica koji će morati ići preko 

Vodoopskrbe i odvodnje Ivanić Grad, isto tako imamo u planu i projekt za vodovod i 

plinovod Čemrenica Lonjska.  

 

Mario Haludek: Smatram da realizacija neće biti dobra, jer mi možemo planirati svašta ali 

nama nedostaje educiranih ljudi i firmi koje su licencirane za takve poslove. Vrlo teško će me 

netko uvjeriti da će se ovo realzirati na državnoj razini a još manje u našem malom mjestu. 
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Želio bih još samo postaviti pitanje vezano uz Program javnih  potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi točnije  plaće djelatnika dječjeg vrtića.  

 

Tomislav Vlahović: To pitanje je postavio gosp. Ivaković i gosp. Filipović odgovorio mu je 

tj., objasnio da se ide kroz sistem riznice i roditeljske uplate prelaze preko proračuna.  

 

Mario Haludek: Hvala lijepo. Još bih samo nadodao pitanje realizacije troškova. Smatram da 

bi se tu još puno toga dalo napraviti. 

 

Željko Filipović: Prema mojim informacijama donijet će se novi Pravilnik i pedagoški 

standardi vezani uz djelatnike vrtića i broj djece i smatram da tu neće moći doći do neke 

drastične reorganizacije i smanjenja troškova. 

 

Nikolina Pavelić: U ime Kluba nezavisne liste Bolji Kloštar iznosi 

 Amandman na Proračun Općine Kloštar Ivanić  

1. PROGRAM  JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2015.GODINI 

Uvode se nove točke: Uređenje pomoćnog igrališta- 70.000,00 kn 

                                    Uređenje atletske staze-30.000,00 kn 

Izvor sredstava: NK KLOŠTAR 

Plan                        +/-                         Novi plan 

190.000,00 kn        -100.00,0 kn          90.000,00 kn 

 

OBRAZLOŽENJE: 

NK Kloštar funkcionira na prostoru i u objektima u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić te u 

skladu sa ostvarenim rezultatima i financijskim izvještajima ne zaslužuju = 190.000,00 kn 

godišnje u ovako teškoj situaciji, a bez da se ta sredstva u velikoj mjeri ne ulože u imovinu 

Općine Kloštar Ivanić. Stoga predlažem da se NK Kloštru umanji iznos sredstava za = 

100.000,00 kn i dodaju točke Uređenja pomoćnog igrališta u iznosu = 70.000,00 kn i 

Uređenje atletske satze u iznosu = 30.000,00 kn. Porebno je sklopiti Ugovor o održavanju i 

korištenju objekta „ SPORTSKI PARK“ U VLASNIŠTVU Općine Kloštar Ivanić da klubom 

NK Kloštar u smjeru reguliranja međusobnih odnosa. 

 

2. ZAŠTITA, OČUV. I UNAPREĐENJE ZRAVLJA – IZLOV PASA 

Promjena naziva IZLOV PASA preimenovati u ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA te se 

na toj stavci uvode nove točke: Subvencioniranje kastracije i sterilizacije pasa i mačaka sa   

                                                   područja OKI= 10.000,00 kn 

                                                   Udomljavanje pasa i mačaka sa područja OKI= 15.000,00 kn 

 

IZLOV PASA 

Plan                               +/-                                     novi plan 

20.000,00 kn                -10.000,00 kn                    10.000,00 kn 

   

CIVILNA ZAŠTITA 

Plan                               +/-                                     novi plan 

30.000,00 kn                 -15.000,00 kn                    15.000,00 kn 

 

OBRAZLOŽENJE:  

Na području Općine Kloštar Ivanić ima pasa i mačaka koji imaju valsnike, ali nisu pod 

nadzorom vlasnika i ne može ih se smatrati napuštenima. Takve životinje imaju neplanirane 

okote koji nažalost u prevelikom broju završavaju u grabama, šumama, ulicama i sli. Bolje je 
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takve situacije spriječiti, a kako bi se pomogao riješiti taj problem, predlažem da se na toćki 

Izlov pasa umanje sredstva za= 10.000,00 kn i doda točka Subvencioniranje kastracije i 

sterilizacije pasa i mačaka sa područja Kloštar Ivanića u iznosu od= 10.000,00 kn. Neželjenim 

štencima i mačićima, koji su ostavljeni na milost i nemilost prirode i nas ljudi, a prežive i 

imaju sreće da ih nalaznici privremeno zbrinu, da bi im se pružila prilika za normalan život 

kakv trebaju imati brinu Azil  za zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životnja.Azili ili 

Udruge za zbrinjavanje pasa i mačaka opskrbljuje se materijalima, hranom i ostalim 

potrepštinama iz donacija i pomoći Općina/Gradova,predlažem da se doda točka 

Udomljavanja pasa i mačaka sa područja Kloštar Ivanića u iznosu od =15.000,00 kn 

 

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2015.GODINI 

Mažoretkinje Kloštar Ivanić + 5.000,00 kn 

Plan                                  +/-                           novi plan 

30.000,00                         + 5.000,00 kn          35.000,00 kn 

 

Udruga Prijatelji Kloštra + 5.000,00 kn 

Plan                                   +/-                                novi plan 

15.000,00                          + 5.000,00                     20.000,00  

 

Izvor sredstava: 

FINANCIJSKA POMOĆ ZA SAKRALNE OBJEKTE 

Plan                                   +/-                                novi plan 

20.000,00                           -10.000,00                      10.000,00 kn 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Mažoretkinje Kloštar Ivanića i Udruge Prijatelji Kloštra odrađuju dobru promociju Općine 

Kloštar Ivanić kako u bližoj okolici tako i daleko van dosega naše Općine, mažoretkinje uz to 

imaju vrhunske rezultate koje treba nagraditi omogućavajući im što je više moguće bolje 

uvjete za daljnji rad pa tako i promociju same Općine. Izvor sredstava je smanjenje stavke 

Financijska pomoć za sakralne objekte iz razloga što na istoj nisu utrošena sredstva u 

2014.godini.  

 

4.UDRUGE BRANITELJA 

Potrebno je iskazati kao zasebnu stavku/program/projekt te izraditi program branitelja za 

2015.godinu u kojem bi se vodile potrebe Udruga branitelja i s njima povezanih aktivnosti. 

 

 

 

5.FOND ZA POLJOPRIVREDU 

Potrebo je objediniti iz mnoštva stavaka u Proračunu u jednu stavku FOND ZA 

POLJOPRIVREDU kako bi se lakše pratile potrebe i programi Fonda. 

 

Vlatkica Šilipetar: Samo bi obrazložila zadnji amandman, prijedlog gđice. Pavelić da se 

objedini Fond za poljoprivredu u jednu stavku nije moguć jer moramo iskazati sve tekuće 

projekte i sve aktivnosti i financijske iznose no međutim zato imamo taj program gdje je sve 

objedinjeno i izvršenje se prati po programu Fonda a stavke u proračunu se nalaze jedna ispod 

druge i vidljive su te ih je lako očitati. 

 

Predsjedavanje sjednicom preuzima predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac 
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Željko Filipović: Nakon što svi iznesu svoje amandmane na kraju rasprave ću se izjasniti koji 

prihvaćam. 

 

Mislav Lukša: Proteklih pola sata čekam na repliku na gosp. Ivakovića pa bih molio da mi 

dozvolite da kažem nešto o Fondu za poljoprivredu. Prvotni prijedlog o kojem se raspravljalo 

je doživio brojne izmjene. Na određeni način se uskladilo sa planovima koji su poslani 

Ministarstvu poljoprivrede a to su potpore koje ćemo paralelno sa europskima dijeliti u 

2015.g. i na temelju toga su neki iznosi usklađeni. U suradnji sa Fondom smo ugradili u taj 

Plan 50.000,00 kn za sufinanciranje kamata za poljoprivredne kredite. Poljoprivrednici nakon 

donošenja ovog Proračuna, naravno načelnik se mora dogovoriti sa bankom a nakon toga 

znači ti isti će biti u mogućnosti podići kredit od 2.500.000,00 kn sa subvencioniranom 

kamatom od strane Općine. Tu smo učinili veliku stvar koja se dosad nije ostvarila a priprema 

se već godinu dana. Samo napominjem da načelnik treba to obaviti operativno te dogovoriti sa 

jednom od poslovnih banaka tu kreditnu liniju. Nadovezao bih se na kolegicu Pavelić da bi u  

Programu gradnje promjenio naziv stavke o cestama u „Naftaplinska ulica sa spojem na 

Švearovu“ jer nam to možda omogući ako ne uspijemo cijelu Naftaplinsku ulicu izgraditi sa 

donacijama da u rebalansu polovicom godine uvećamo tu stavku i realiziramo samo taj spoj 

na Švearovu ulicu. 

 

Mirko Ivaković: Prijedlog vijećnice Pavelić vezano uz NK Kloštar je neprihvatljivo. 

Smatram da je skidanje njihovih fin.sredstava za 100.00,00 kn nedopustivo i ne bi to trebali 

podržati. 

 

Nikolina Pavelić: Pregledala sam njihov financijski izvještaj i njihov program. Svaki roditelj 

plaća članarinu, opremu ( kopačke i dresovi) i voze ih na utakmice. Isto tako se financiraju iz 

većih tvrki poput INE i AEKSA. Imaju veći izvor sredstava od bilo koje druge udruge. Treba 

se uložiti u Sportski park koji je vlasništvo Općine Kloštar Ivanić a ne NK Kloštar. 

 

Ivo Ćosić: Ne mogu se složiti sa kolegicom Pavelić jer sam uvjeren da ona to ne bi predložila 

da je upoznata sa problematikom u samom klubu i koliko je potrebno muke i sredstava da se 

taj isti kvalitetno vodi. Što se tiče pomoćnog igrališta možete vidjeti i sami da je ono prošle 

godine obnovljeno. Postavljeni su novi reflektori i to je napravio sam klub a ne Općina. 

Roditelji plaćaju članarinu 50 ,00 kn po dijetetu. Dresove kupuju sponzori.Ne možemo im 

oduzeti sredstva jer financirati klub od 150 djece sa 190.000,00 kn je premalo i ako im još 

ukinemo sredstva  neće ga više ni biti.  

 

Nikolina Pavelić: Zanima me gosp. Ćosić koliko je to točno novaca uloženo u obnovu 

pomoćnog igrališta jer nigdje u financijskom izvještaju to nije iskazano.  

 

Nenad Kukec: Imam konstataciju na izjavu gosp. Ivakovića koji je izjavio da smo imali 1300 

grla za osjemenjivanje a sada imamo 300 to je 4 puta manje a sredstva su nam i dalje ostala 

ista, a poljoprivreda stagnira i propada. Nešto se ove godine mora promjeniti. Poljoprivreda 

dobiva ogroman poticaj od Općine i žao mi je da sa tim ne uspije ništa ostvariti. Ove godine 

su vraćena neka sredstva koja su oročena od općine prije 7,8 godina za poduzetnike i to u 

iznosu od 300.000,00 kn Zašto ove godine nemamo osigurana  neka sredstva  koja bi poticala 

naše poduzetnike. Nismo tako slabi na tom području i imamo ljudi koji vrlo dobro rade i koji 

bi bili zadovoljni da im Općina sufinancira kamatu na kredit ili da omogući kredit za mlade 

poduzetnike? Vezano za NK Kloštar  da bi isti funkcionirao treba vam minimalno 300.000,00 

kn godišnje. Pomoćno igralište je uređeno iz sponzorstva. Kao što mažoretkinje treniraju 
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besplatno u domu kulture tako bi se trebali odnositi prema svima a ne da NK mora plaćati.  

Ne možemo dozvoliti  da se umanje sredstva jer ovaj klub neće moći opstati. 

 

Zlatko Golubić: Drago mi je što je gosp. Kukec ovdje spomenuo poduzetnike a ja bih vas sve 

ovdje pitao, dali vi znate koji su to poduzetnici na našem području koji plaćaju, ili ne plaćaju 

svoje obaveze, te kako djeluju. Da samo jedan poduzetnik plati svoje obaveze ja sam siguran 

da bi mi bili u stanju napraviti 30 km nogostupa na području naše  Općine. 

 

Nikolina Pavelić: Gosp. Kukec vi ste spomenuli mažoretkinje koje treniraju besplatno, to je 

istina ali i NK Kloštar trenira na Sportskom parku besplatno jer im općina plaća sve režije a 

oni ne plaćaju najam.  

 

Mario Haludek: Nitko ne može jednako nagrađivati ili nesubvencionirati one koji su dobri ili 

koji nisu dobri. Ne bih želio ulaziti u tu prosudbu ali otprilike znam koji su nagrađivani i koji 

su malo manje. Ne slažem se s vama gosp. Kukec da bi se svi trebali podjednako nagrađivati. 

Ima onih koji su talentiraniji a ima onih koji možete nagrađivati a ne postižu rezultate. Ne 

može to sve biti isto. Zanima me što je sa NK Lipovec? Dali se on može financirati sa 

30.000,00 kn? 

 

Nenad Kukec: Radimo drame od ovih klubova čiji su članovi djeca Kloštra. Ovdje trebamo 

oduzeti, ovdje dodati sredstva, možda bi mi trebali kupovati palice mažoretkinjama ili 

instrumente puhačkom orkestru? Sve te udruge dobro funkcioniraju i nisam za smanjivanje 

sredstava niti jednoj od njih nego im trebamo dodatno pomoći ali ne možete svrstati 

mažoretkinje zajedno sa nogometom koji je daleko prostranjeniji ako ne i popularniji.  

 

Zlatko Golubić: HDZ nije protiv proračuna, nije protiv nikoga ovdje u Općini. Ne možemo 

isfinancirati ovaj Proračun. Sa razlogom sam naglasio da smo kao prilog dobivenim 

materijalima trebali dobiti i Financijsko izvješće jer se iz istog vidi da smo prošle godine 

planirali realizirati za pomoći 3.970.000,00 kn a od toga smo ostvarili 9 %, a za iduću godinu 

smo planirali 5.900.000,00 kn. Građevinski objekti planirali smo 9.500.000,00 kn, a 

realizirano je samo 3 % tj 245.000,00 kn. Javna rasvjeta samo 1% je realizirano,asfaltiranje 

samo 5 %. Ovaj Proračun je neizvediv. Budimo realni i objektivni. Iduća godina će biti po 

svim pokazateljima teža. Prihodi Općine će se smanjiti, a sve više ljudi će trebati pomoć. Što 

se tiče poljoprivrede trebala bi dobiti duplo veću financijsku pomoć.  

 

Mirko Ivaković: Samo bi želio napomenuti da nisam rekao da se treba uvećati Fond za 

poljoprivredu nego stavku koju sam prethodno promjenio, a što se tiće Fonda nisam 

zadovoljan samim programom istog. 

 

 

Tomislav Vlahović: Podržao bih diskusiju gosp. Golubića i smatram da bi sredstva za 

poljoprivredu trebala biti dvostruko veća no nažalost je to s njegove strane licemjerno jer u 

vrijeme kada je on bio načelnik on je ta sredstva radikalno smanjio i u njegovom mandatu su 

se nakon puno godina  sredstva počela smanjivati. Žalosno je što jedno ljudi rade a drugo 

govore da bi trebalo raditi. To je odlika gosp Golubića i sve što je on sada iskritizirao je bilo 

deset puta gore. Konačno se počelo malo više investirati. Ne znam dali netko ima podatak 

koliko je investirano primjerice 2012.,2013.,2014 u održavanje i izgradnju infrastruktura. 

Znamo da je ranijih godina puno investirano u zimsku službu pa čak i onda kada nije bilo 

snijega. 
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Zlatko Golubić: Nije istina. Osim onog osnovnog dijela koji su poljoprivrednici dobili. 

Naprotiv ja sam financirao mnogo drugih stvari i van programa za poljoprivredu konkretno 

što se tiče sjetve i sjemena. 

 

Zlatko Golubić napušta sjednicu u 18:30 min iz osobnih razloga. 

 

Siniša Đura:Amandman na Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

u 2015.god. i uzroćno posljedično na Program Održavanja objekata komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić  u 2015.god.  

Sukladno čl. 74. I 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić predlažem 

amandman na Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015.god., kako 

slijedi: 

a) U točki 1. PLAĆE DJEČJI VRTIĆ-pod stavku Plaće djelatnika vrtića smanjiti za 

32.660,00 kn na 1.523.940,00 kn. 

b) U točki 1. PLAĆE DJEČJI VRTIĆ- pod stavku Ostali rashodi za zaposlene smanjiti 

za 49.134,00 kn-na 53.866,00 kn. 

Ukupni iznos programa smanjiti za 81.794,00 kn na 2.322.426,00 kn 

Obrazloženje: programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi obuhvaćeno je 

110-do 120-ero djece od 6 mjeseci do 6 godina starosti. Od ukupnog broja djece te dobi, njih 

428 u općini Kloštar Ivanić, to je svega 25,7 %. Od ukupnog broja stanovnika, 6091, to je 

1,9 %.  

Na taj program troši se 13% realnog proračuna općine što je veliki iznos. 

Kako je prikazano Prijedlogom financijskog plana za 2015.god. dječjeg vrtića Proljeće, 85% 

proračuna dječjeg vrtića troši se na potrebe zaposlenika,a tim planom se čak traži povećanje u 

odnosu na 2014.god. Sama konstrukcija plana pokazuje da se u dječjem vrtiću ne razmišlja o 

štednji i smanjenju troškov, naproti. U trenutku opće krize društva potrebno je pokazati 

minimum brige za društveni položaj svih stanovnika općine.  

 

S toga predlažem ovih 3,5 % smanjenja preusmjeriti u program koji koriste svi građani 

općine, u program Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić u 2015.god., kako slijedi:  

a) u točki 2. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA- dodati 

konto naziva: Uređenje parkirališta općinske zgrade  i dvorišta DVD Kloštar 

Ivanić-81.794,00 kn 

Ukupan iznos programa povećati za 81.794,00  kn – na 3.217.940,00 kn 

 

Obrazloženje: tim sredstvima iz dvorišta ukloniti devastirani objekt stare vodospreme i 

prostor izgraditi kao parkiralište općinske zgrade i prostor za aktivnost DVD-a Kloštar Ivanić. 

 

Mislav Lukša: Gosp. Đura je izjavio da mi izdvajamo 13-15 % proračunskih sredstava za 

financiranje samo 2% djece od ukupnog broja stanovnika koja polaze vrtić. Prema tome kako 

je u istom navedeno bi značilo da ta djeca ne zaslužuju da trošimo naša financijska sredstva 

na njih. Ja sam uvjeren da tete koje rade u vrtiću, koju god plaću imale nemaju dovoljno jer 

sam se sam uvjerio kako jedna teta brine o desetero djece, za sav njihov trud i rad  jer nije 

lako jedno dijete prematati dok ih 9-ero plače. 

 

Božidar Balenović. Tri gospođe su smijenjene iz Upravnog vijeća sa nakanom da uđu tri 

nova člana koja će pokušati nešto učiniti u Dječjem vrtiću, jer dosadašnja praksa je pokazala 

da se u vrtiću radilo po političkim, rodbinskim i neznam kojim vezama te smo zato došli do 

situacije u vrtiću koju imamo. Mi kao novi članovi koji su ušli u Upravno vijeće prije mjesec 
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dana smo imali premalo vremena za neke radikalne promjene no ono što smo planirali ćemo i 

napraviti. 

 

Siniša Đura: Gosp. Balenoviću zajedno sa ostalim članovima primljenima u Upravno vijeće 

ovo vam je prilika da poduzmete prvi korak jer ako ovakav Program uđe u Proračun bit će 

prekasno. I samo da napomenem da je sadašnju gđu.ravnateljicu koja ima ogromne putne 

troškove iz Velike Gorice čak 1500 kn mjesečno dovelo tj. predložilo Upravno vijeće vrtića 

koje nije određivao tadašnji načelnik nego Općinsko vijeće, znači tada vijećnička većina, u 

kojoj je bio dobar dio sadašnje vijećnićke većine. 

 

Mario Haludek: Bivše Upravno vijeće je po kriteriju stručnosti imalo ljude koji su završili 

određenu struku, bez podcijenjivanja novih članova. 

 

Krešimir Bunjevac: Koje struke bi trebali biti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića? 

 

Mario Haludek: Imali ste članicu koja je ekonomista, te profesoricu ili predškolski odgoj 

koji je vrlo usko vezan uz vrtić i zdravstvenu struku. Tvrdite da je tu ravnateljicu doveo gosp. 

Golubić ako je to istina molim imena i prezimena ljudi koji su u tome sudjelovali zajedno s 

njim. 

 

Tomislav Vlahović: Želio bih istaknuti da je ovakvo usvajanje objedinjene rasprave 

omogućilo da se na legalan način smatra amandmanom i ovo što je podnio gosp. Đura jer 

vidim da ga je podnio u dva primjerka pa predlagao u dva programa ali ili u jednom ili u 

drugom i praktički u obadva diskutiralo bi se mimo točke dnevnog reda ovako imamo jedan 

amandman o kojem glasujemo i ne može se dogoditi da ga u jednoj točci prihvatimo a u 

drugoj ne. Znači jedan amandman i jednom glasanje. Upravo zato se išlo na objedinjavanje. 

 

Siniša Đura: Kada sam sastavljao amandman provjerio sam koje su točke dnevnog reda i 

sastavio sam amandman na prvi dnevni red i na isti takav samo obrnutim redosljedom znači 

objedinjeno. Napravio sam što sam najbolje mogao sa obzirom na način na koji ste postavili 

dnevni red ali ste ga u međuvremenu izmijenili.  

 

Nenad Kukec:  Smatram da kao član sadašnjeg Upravnog vijeća vrtića da smo imali premalo 

vremena znači da se u samo jedan ili dva vijeća riješe problemi. Na jedom od tih vijeća sam 

pitao i za božičnice i regrese i dobio sam odgovor da to imaju pravo isplatit prema ugovoru o 

radu za koje su tvrdile da mi ne mogu zakonski dati na uvid.Ravnateljica vrtića se poziva na 

neke čudne zakone. Osobno mi se ne sviđa odluka da predsjednik Upravnog vijeća mora 

potpisivati odluke za regrese, božićnice a načelnik ne zna o tome ništa i Općina koja je 

vlasnik Dječjeg vrtića. Imamo prostora i trebamo pokrenuti neke stvari i situacija mora postati 

transparentnija.  

 

Božidar Balenović: Samo da se osvrnem na to da je prijašnje odluke donosila ravnateljica a 

Upravno vijeće je samo dizalo ruke. U ovom slučaju to neće biti tako, doći će do promjena. 

Što se tiče ravnateljice nju su dovela na ovo radno mjesto tri čovjeka i to se javno zna a to su: 

Zlatko Golubić, Jozić i Sraka.  

 

Mislav Lukša: Neka gosp. Kukec kaže koje su to dvije žene odstupile samostalno a da nisu 

smijenjene? Njegova predsjednica na zadnjem Upravnom vijeću nije rekla niti jedne riječi, 

niti ičime nagovijestila da će otići, a druge dvije članice imenovane od strane ovog OV 

odnosno načelnika nisu pojma imale da su smijenjene. 
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Mislav Lukša: Podsjetit ću vas vezano uz Financijski izvještaj da se ostvarilo upravo ono što 

sam što sam prije godinu dana rekao da će se ostvariti. Bio sam realan, pomalo pesimističan u 

nekim procjenama no uspjeli smo nešto uprihoditi uzevši u obzir  prijavu za vrtić i 

bespovratna sredstva za to. Smatram da ipak planirani prihodi nisu ostvarivi, a to vidimo na 

primjeru iz 2014.god. od planiranih 16.500.000,00 kn ostvareno je 11.500.000,00 kn a sada 

planiramo 21.000.000,00. Međutim načelnik je imao hrabrosti i povukao je poteze o kojima 

sam govorio prije godinu dana. Unesene su neke stavke u proračun koje su trebale biti 

kandidirane i to je dobro. Napominjem gđi. Vlatki da u potporama za fond za poljoprivredu u 

Proračunu ih imamo 6, a u izvještaju 9, zato sam predlagao da se sve objedini da na jednoj 

strani imamo točan iznos. Napomenuo bih da su dječjem vrtiću potrebne osnovne stvari  

poput igračaka i da te tete koje rade tamo zaslužuju za svoj trud puno više. Nije mi drago što 

su stipendije smanjene i što se tiče socijalne politike trebali su iznosi za pomoć biti puno veći 

jer dolaze teška vemena i ljudima je potrebna pomoć. Mi ispred Kluba ćemo podržati vaš 

Proračun. 

 

Siniša Đura: U ovim teškim vremenima ne možemo si priuštiti bahatosti i luksuze. Ne 

uskraćujemo sredstva vrtiću no moramo biti svjesni trenutne situacije. 

 

Damir Kašner: Smatram da je ovaj Proračun optimističan, poslovni plan. U svakom 

poslovnom planu moraju postojati projekti koji se realiziraju prema mogućnostima. Osvrće se 

na tri programa. Sport, kulturu i poljoprivredu te problematku NK Kloštra,te fonda za 

poljoprivredu za kojeg smatra da ako je u izrazitom opadanju da nema smisla pretjerano 

investirati u isto jer ono sa nekim razlogom konstantno stagnira bez obzira na osigurana 

sredstva.  

 

Mario Haludek: Moramo biti optimistični ali je vrijeme teške recesije i ne možemo planirati 

nešto što nije moguće realizirati.  

 

Mirko Ivaković: Slažem se sa gosp. Kašnerom. No smanjenje sredstava za Fond ne bi bilo 

pametno, tom Programu samo trebaju ideje.  

 

Ivica Novosel: Zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak prihodi jedinica lokalne 

samouprave će se smanjiti. K oliko će u u OKI biti manji prihodi i što će zbog toga na 

rashodovnoj strani biti umanjeno? Bez tog podatka ovaj Proračun nije transparentan. 

 

Željko Filipović: Da nije bilo realizacije prošlog Proračuna kao što gosp. Lukša kaže ne bi se 

uspjelo realizirati 41% Proračuna tj.12.000.000,00 kn te u  Programu gradnje i održavanja 

5.000.000,00 kn.  

 

Tomislav Vlahović: Želio bih reći da o ovom prijedlogu Proračuna su se prvenstveno o 

programima izjasnili svi nadležni odbori koji su iznjeli svoje primjedbe koje su unešene i kao 

takve donešena na Odbor za financije i Proračun, koji je to razmotrio. Što se tiče iznosa, on 

neće biti 100 % ostvaren ali da primjerice nismo imali ove godine u Proračun uplanirali 

program IPARD koji imamo već tri godine ne bi mogli aplicirati i nebi se ostvario. Rezultat 

toga je  da imamo primjer da se definira trasa tj geometri na trasi.I ove godine planiramo ne 

pretpristupne nego kohezijske fondove koji su manje rigorozni, izdašniji i kako nas svi 

uvjeravaju puno brži. Osvrće se na amandmane vezano uz subvencioniranje kastracije mačaka 

i pasa na području OKI koje smatra neprimjereno jer ne financiramo ni kastraciju domaćih 

životinja. Isto tako se ne slaže s udomljavanjem pasa i mačaka na području OKI jer ne 
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možemo oduzeti sredstva iz civilne zaštite. Ne možemo zanemariti potrebe ljudi zbog potreba 

životinja. Vezano uz izlov pasa, oni nakon izlova moraju provest neko vrijeme u azilu koje 

financira Općina i ne razumije kako bi trebalo subvencioniranje funkcionirati npr, princip  

udomit ću mačku i dobiti 100 kn. Smatram da se ne bi trebala smanjivati stavka o zaštiti 

sakralnih objekata. Amandman gosp. Đure bi bio ostvariv ali smatram da 80.000,00 kn nije 

dovoljno za obnovu parkirališta a moglo bi narušiti funkcioniranje vrtića, pa ga osobno ne bi 

mogao podržati. Predlažem da načelnik se očituje i da nakon toga izglasamo Programe i 

Proračun.  

 

Siniša Đura: Ono  što je kolegica Pavelić željela reći je da bi Općina trebala voditi brigu o 

domeni zaštite životinja. 

 

Nikolina Pavelić: Željela bih samo naglasit da ako smo mi poljoprivredna Općina da smo 

trebali već odavno uvesti subvencioniranje za kastraciju domaćih životinja i da je ovo samo 

jedna nova stavka. 

 

Tomislav Vlahović: Govorio sam o stvarima koje su potrebnije a godinama ne ulaze u 

Proračun zbog nedostatka financijskih sredstava. Što se tiče ovog Prijedloga, bitne stvari će 

ostati zanemarene tj., neće biti dovoljno sredstava za njih. 

 

Božidar Balenović: podnesak amandmana na prijedlog Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za 2015.god. 

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, podnosimo sljedeći 

amandman: 

„ U dijelu Proračuna: Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić za 

2015.god, 

Ostale socijalne potrebe, 

Iznos od 40.000,00 kn uveća za 10.000,00 kn, tako da bi konačni iznos po ovoj stavci bio 

50.000,00 kn. 

Ovo povećanje namiriti preraspodjelom sredstava. 

Obrazloženje: Konačno je vrijeme, da udruge proizašle iz Domovinskog rata, uđe u 

posebnu stavku u Općinskom proračunu. Takova sredstva, bi trebao Odbor za branitelje 

raspoređivati na postojeće braniteljske udruge u našoj Općini, kao i iz istih aktivnosti koje 

provode braniteljske udruge.  

Proračun je dobro pripremljen, promišljen i razborit, ambiciozan, hrabar i optimističan. Zašto 

ne pokušati ići naprijed pa će se u idućoj godini možda nešto i ostvariti. 

 

Zaključuje se rasprava. 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac proglašava pauzu od 10 min. 

 

Nastavlja se rasprava u 20:25 min. 

 

Željko Filipović: Prvi amandman Lista Grupe građana nositelj Mislav Lukša, 2. Stavka 

amandmana Zaštita , očuvanje i unapređenje zdravlja- izlov pasa, prihvaća se 

Subvencioniranje kastracije i sterilizacije pasa i mačaka sa područja OKI u iznosu od 5.000,00 

kn., prihvaća se. Te 4. Stavka- Udruge branitelja- prijedlog da se Udruge branitelja iskažu kao 

zasebna stavka te da se izradi program branitelja u 2015.god u kojem bi se vodile potrebe 

Udruge i s njima povezanih aktivnosti prihvaća se. Drugi amandman je gosp. Siniše Đure koji 

se prihvaća u cjelosti. Treći amandman je gosp. Božidara Balenovićan ispred Kluba Vijećnika 
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po mom mišljenju taj amandman je na istom tragu kao onaj gosp. Lukše tako da smo već 

odlučili da imamo branitelje na zasebnoj stavci u Proračunu. 

 

Zaključuje se rasprava. Predsjednik OV Krešimir Bunjevac daje na glasanje točke 

2,3,4,5,6,7,8 i 9 dnevnog reda.  

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kloštar Ivanić za 2015.god., točka 2 dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „za“, 2 „ protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području OKI za 2015.god.  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području OKI  u 2015.god., točka 3 dnevnog reda 

Sa 12 glasova „za“ i 2 „protiv“ usvaja se Program održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području OKI za 2015.god. 

Prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 

2015.god., točka 4 dnevnog reda. 

Sa 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ usvaja se Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi u 2015.god. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2015.god., točka 5 dnevnog 

reda. 

Jednoglasno se usvaja Program javnih potreba u kulturi u 2015.god. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2015.god., točka 6 dnevnog 

reda. 

Sa 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ usvaja se Program javnih potreba u sportu u 2015.god.  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa socijalnih potreba  u 2015.god., točka 7 dnevnog reda. 

 Sa 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ usvaja se Program socijalnih potreba u 2015.god. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi OKI u 2015.god., točka 

8 dnevnog reda. 

Jednoglasno se usvaja Program javnih potreba u poljoprivredi OKI u 2015.god. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Proračuna OKI za 2015 god. i prijedlog projekcije 

proračuna za razdoblje 2016.-2017. god., točka 9 dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „ za“  2 „protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se Proračun OKI za 2015.god. i 

prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016.-2017. god. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

T o č k a 10. 
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Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa OKI za razdoblje 2015.-

2017.god. 

Vlatka Šilipetar upoznaje prisutne sa Planom razvojnih programa OKI za razdoblje 2015.-

2017.god. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje prijedlog i donošenje Plana razvojnih programa 

OKI za razdoblje od 2015.-2017.god.  

  

Sa 11 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se Plan razvojnih programa OKI za 

razdoblje 2015.-2017. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

T o č k a 11. 

 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Zagrebačke 

županije i donošenje Zaključka. 

Sanela Đura upoznaje prisutne sa Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 

otpadom na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka. 

 

 Sa 13 glasova za“ i 1 „protiv“ usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka. 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.   

 

T o č k a 12. 

 

Rasprava i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog 

vijeća Kloštar Ivanić. 

Tomislav Vlahović: Komisija je dobila dva prijedloga stranaka koji su predložili svoje 

predstavnike u radna tijela mada po kvaliteti nisu sretna sva rješenja koja su predložena ali s 

obzirom da je prijedlog istih onih na osnovu kojih su te osobe bile imenovane Komisija je 

Zaključak donijela jednoglasno. Prijedlog je da se razrješi gosp. Siniša Đura sa mjesta člana 

Komisije za statutarno pravna pitanja te da se u tu Komisiju imenuje gosp. Zlatko Golubić. 

Također da se razrješi gosp. Zlatko Golubić sa mjesta člana Komisije za izbor i imenovanja te 

da se u tu Komisiju imenuje Mario Haludek, te prijedlog da se gosp. Kukec Nenad razrješi sa 

mjesta predsjednika Odbora za uređenje i komunalnu djelatnost te da se na to mjesto imenuje 

gosp. Stjepan Mihaljević. Samo zamjena predsjednika u okviru odbora a članovi ostaju  isti. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Siniša Đura: Molim predsjednika Komisije za statutarno pravna pitanja da se osvrne na moj 

dosadašnji rad. 
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Krešimir Bunjevac: Kao predsjednik Komisije za statutarno pravna pitanja moram istaknuti 

da gosp. Đura revno pridonio radu iste te uvijek imao svoje prijedloge. Što može potvrditi i 

gosp. Ćosić koji je zajedno sa nama sačinjavao tu Komisiju. 

 

Ivo Ćosić: Gosp. Đura je svoje obaveze u toj Komisiji obavljao odgovorno i  usuglasio bih se 

sa vašim razmišljanjem gosp. predsjedniče OV. 

 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Razrješenje gosp. Siniše Đure sa mjesta člana 

Komisije za statutarno pravna pitanja te imenovanje gosp. Zlatka Golubića na mjesto člana 

navedene komisije. 

 Sa 2 glasa „za“, 8 „protiv“ i 4 „suzdržana“ prijedlog za Razrješenja gosp. Siniše Đure sa 

mjesta člana Komisije za statutarno pravna pitanja te imenovanje gosp. Zlatka 

Golubića na mjesto člana navedene Komisije nije usvojen.  

 

Daje se na glasanje Razrješenje gosp. Zlatka Golubića sa mjesta člana Komisije za izbor i 

imenovanje te imenovanje gosp. Maria Haludek na mjesto člana navedene komisije. .  

Jednoglasno se usvaja prijedlog  Razrješenje gosp. Zlatka Golubića sa mjesta člana 

Komisije za izbor i imenovanje te imenovanje gosp. Maria Haludek na mjesto člana 

navedene komisije.  

 

Daje se na glasanje prijedlog o Razrješenju sa mjesta predsjednika  Odbora za uređenje i 

komunalnu djelatnost gosp. Nenada Kukeca i imenovanje gosp. Stjepana Mihaljevića. 

 Sa 12 glasova „za“, 1 „ protiv“ i 1 „suzdržan“  usvaja se  prijedlog o Razrješenju sa mjesta 

predsjednika Odbora za uređenje i komunalnu djelatnost  gosp. Nenada Kukeca i 

imenovanje gosp. Stjepana Mihaljevića. 
Donosi se 

                                                               O D L U K A 

                           o razrješenju/imenovanju predsjednika ili člana radnih tijela  

                                           Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

                                                                                                          

                                                                        I. 

Općinsko vijeće: 

- razrješuje člana Komisije za izbor i imenovanje Zlatka Golubić, te imenuje novog člana 

Maria Haludek,  

- razrješuje s mjesta predsjednika Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost 

Nenada Kukec, te isti ostaje član, a za predsjednika imenuje Stjepana Mihaljević. 

 

 

                                                           II. 

 

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

 

 

T o č k a 13. 

 

Rasprava i donošenje Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu OKI. 

Željko Filipović načelnik OKI upoznaje prisutne sa Odlukom o pristupanju prodaji 

nekretnina u vlasništvu OKI.  

 

Otvara se rasprava. 

Mislav Lukša: nisu dobiveni popratni materijali. Ne slaže se s Odlukom te smatra da je dio 

zemljišta koji obuhvaća, kuću dvor i oranicu koja je procijenjena na 27.000,00 kn da je to    
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premalo. Ne dozvoljava prodaju „Malog Bajera“ te smatra da se to treba dati u višegodišnju 

koncesiju, te način na koji je oglas izdan a to je u dnevnom tisku 24 sata je neprimjeren. a 

Način na koji se vodi ovaj natječaj je neprimjeren, ako planiramo  uprihoditi od prodaje 

200.000,00 kn onda nije skupo isti objaviti u novinama koje čita populacija da sada ne 

generaliziram koja će tu moći kupati i investirati. I koja će to čitati. Kada govorimo o 

ovakovoj temi kao što je otuđenje vlasništva općine onda smatram da smo svi trebali dobiti 

materijale te proučiti točno o kakvom se zemljištu radi te to sve dobro procjeniti.  

 

Nenad Kukec: Gosp Lukša ta kuća je samo ucrtana u dokumentima a to je zapravo kuća koja 

je izrazito stara i u raspadu a zemljište obrađuje prvi susjed. Nalazi se u uličici ne na glavnoj 

cesti i smatram da to toliko vrijedi. Što se tiće zemlje uz ribnjak postoji napomena koja je u 

zapisniku našeg Odbora i smatram da bi to trebalo postaviti u Odluku  a to je da bi se trebala 

staviti napomena da onaj koji kupuje to zemljište mora ga tijekom 5 god. staviti u funkciju 

turističke namjene.  

 

Mislav Lukša: Slažem se s gosp.Ćosićem te bi to trebali staviti u Odluku i time bi obvezali 

da se natječaj na taj način provede. 

 

Siniša Đura: Nisam siguran koliko je pravno moguće nekoga obvezati u slučaju kupnje. U 

tom slučaju vlasnik raspolaže da li će se na toj čestici graditi ili ne.  

 

Željko Filipović: Imamo potencijalno zainteresiranog kandidata, pregovori nisu tajni.  

 

Miljenko  Majdek: Vezano uz parcelu koju je gosp. Mislav spominjao da ne bi došlo do 

zabune, prvi susjed je Petrović Ivica koji to održava, a slažem se kvadratura je velika ali sa 

obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi to je i pretjerana cijena.  

 

Željko Filipović: Iz zapisnika možemo vidjeti zaključak Odbora za komunalnu djelatnost i to 

ćemo uvrstiti kao dio natječaja. 

 

Mislav Lukša: Prema zaključku iz zapisnika je definirano da se kupac mora obvezati da će 

započeti gradnju nakon 5 god. no nismo definirali završetak gradnje tj. nemamo sankcije ako 

izvođač u roku od 5 god ne započne gradnja  niti primjerice u roku 10 god  ne završi gradnju. 

 

Daje se na glasanje donošenje Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu OKI. 

Sa 12 glasova „za“ i 2 „protiv“ usvaja se Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u 

vlasništvu OKI.  

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

T o č k a 14. 

 

Raspravlja se o donošenju Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća OKI. 

Sanela Đura upoznaje prisutne sa Poslovničkom odlukom o izmjeni i dopuni Poslovnika 

Općinskog vijeća. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 

Općinskog vijeća. 
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