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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

Klasa: 021-01/16-01-03 
Urbroj: 238/14-01-16-02 

Kloštar Ivanić, 12.02.2016. 
  
                                                        Z A P I S N I K 

 

Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 11.02.2016.godine s 

početkom u 16,15h 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:  

Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Mario Haludek, Ivica Novosel, Mislav Lukša, Željko 

Bokun, Ivo Ćosić, Mirko Ivaković, Nenad Kukec 

 

Siniša Đura – pridružuje se u 16:17 h 

Božidar Balenović – pridružuje se u 16:30 h 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:  Zdravko Lojna, Zlatko Golubić, Danijela Bardić, 

Nikolina Pavelić 

 

OSTALI PRISUTNI:  

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić 

Predstavnici  Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Davor Lebović 

Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu  

Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

Mateja Pokas – upravni referent 

Nikolina Peleski – referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju 

 

Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac, 

otvara raspravu o zapisniku sa 24.sjednice Općinskog vijeća. 

 

OTVARA SE RASPRAVA: 

 

MISLAV LUKŠA:  Pohvaljujem zapisnik. Posebno pohvaljujem gđicu. Peleski, te gđu. 

Zubatović. Po prvi puta u 3 godine zapisnik je napravljen kako treba, jako sam zadovoljan 

njime. 

IVICA NOVOSEL: Zadnji puta smo govorili o obujmu, konkretnosti, sadržaju i potrebi 

zapisnika. Svaka čast zapisničarkama, ali diskutirali smo da zapisnik sadrži samo sažetak. 

Nije potrebno ovako opsežno sastavljati. Nisam zadovoljan njime i apeliram da budu kraći. 
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KREŠIMIR BUNJEVAC: U potpunosti se slažem sa gosp. Novoselom i prihvaćam kritiku. 

Načelnik nema ingerenciju nad zapisnikom. 

Dajem na glasanje zapisnik sa 24. sjednice Općinskoga Vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

Sa 8 glasova ,, za“, 0 ,,protiv“ i  2 ,,suzdržana“, zapisnik sa 24.sjednice je usvojen. 

Naglašavam da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika. 

Od ukupno 15 vijećnika, prisutno je 10  te postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka i 

zaključaka.  

                                                              Dnevni red: 

 

Općina Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: OKI)  

 

1. Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i 

financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2016. 

godini 

Predlagatelj: općinski načelnik  

3. Rasprava o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

doprinosu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpore poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić 

u 2016. g., 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja te sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar  Ivanić za 2015. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2020. 

godine 

Predlagatelj: općinski načelnik  

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od 

posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

10. Razno 

 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Otvaram raspravu o točkama Dnevnog reda.  

MISLAV LUKŠA: Ne slažem se sa ovakvim Dnevnim redom. U 1. mjesecu je bilo dovoljno 

vremena razraditi neke od navedenih točaka. 9 točaka plus aktualni sat staviti na Dnevni red 

kada je na rasporedu humanitarni sportski događaj u dvorani Žeravinec u 18:00h nije u redu.  

Aktualni sat sigurno neće završiti do 17:30h. Zamolio bih Vas, predsjedniče vijeća i načelnika  

da odgodimo sjednicu za tjedan dana. Eventualno možemo odraditi aktualni sat, te omogućiti 

svim vijećnicima i zaposlenicima općine da sudjeluju na humanitarnom događaju, čime Vas 

ujedno sve i pozivam na događaj.  
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KREŠIMIR BUNJEVAC: Dajem na glasanje prijedlog gosp. Lukše za odgađanje sjednice. 

Sa 4 glasa ,, za“, 3 ,,protiv“ i  3 ,,suzdržana“, prijedlog gosp. Lukše se odbija. 

Tko je za usvajanje ovakvog Dnevnog reda?                                                                                           

Sa 6  glasova ,, za“, 4 ,,protiv“ i , Dnevni red je usvojen. 

 

 

Aktualni sat:  

Izvještaj načelnika Željka Filipovića o događanjima u OKI od 15.12.2015. 

Početak izlaganja načelnika u 16,24. 

1. 13.01.2016. je održan tehnički pregled (vezan uz IPARD) za objekte kanalizacije u 

Šćapovcu i Ul. kralja Tomislava i prošao je bez primjedaba. Županijski ured nam je izdao 

dvije uporabne dozvole koje su u ovome trenutku pravomoćne. U tijeku su probe oba 

pročistača kao i priključenje korisnika na kanalizacijsku mrežu. Od Ministarstva zaštite 

okoliša trebamo zatražiti očevid i izdavanje potvrde o ispunjenju standarda za zaštitu okoliša 

za 2 lokacije, proces je u tijeku. Uvjet je moguće zatražiti tek nakon dobivanja pravomoćne 

uporabne dozvole za oba objekta. 

 

- 16:28h –(prvi puta)  Mislav Lukša , Mario Haludek i Ivica Novosel izlaze iz vijećnice 

bez obrazloženja.  
 

2. Sklopljen je ugovor sa T-com-om vezan uz pravo služnosti na području OKI nakon što je u 

prošloj godini dobiven pred avans. Pred ugovorom je avansno uplaćeno 105 000,00 kn a ovim 

ugovorom ćemo ove godine dobiti cca 300 000,00 kn za period  2012. – 2015., godišnja 

naknada iznosi  preko 100 000,00 kn.  

 

3. Prošlog mjeseca je raspisan natječaj za izgradnju reciklažnog dvorišta prema uvjetima 

dogovorenima sa Fondom za zaštitu okoliša čije financiranje iznosi 80% troškova. Rok za 

predaju i otvaranje ponuda je 22.02.2016. Ostali troškovi su troškovi Općine Kloštar Ivanić. 

 

4. Raspisan je natječaj za proljetnu sjetvu i završen je ovog ponedjeljka. Izvođač je odabran.  

Ugovor će biti sklopljen nakon čega slijedi izrada/distribucija istog.  

 

5. 22.01.2016. u Sv. Ivanu Zelini je održan sastanak pod temom: Realizacija projekta 

regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb – Istok, sa dožupanom 

Damirom Tomljenovićem i predstavnicima Hrvatskih voda. Zbog zastoja i nemogućnosti 

prijave tog kao i ostalih projekata, npr. aglomeracija Ivanić i aglomeracija Dugo Selo, 

Vrbovec traži jednog naručitelja tj. zajedničko trgovačko poduzeće za distribuciju vode i 

odvodnje na području 14 gradova i općina koji bi bio glavni nositelj projekta. Prijedlog 

županije i samih gradova sa područja Vrbovca, Sv. Ivana Zeline, Ivanić-Grada i Dugog Sela 

jest da osnova za udjel u tom trgovačkom poduzeću bude broj stanovnika prema lokalnoj 

samoupravi. U suradnji sa komunalnim poduzećem, Zagrebačka županija će napraviti nacrt 

ugovora. Prezentacije same Zagrebačke županije će biti prezentirane vijećnicima i javnosti. 

 

5. Radi se na pripremi dokumentacije za raspisivanje natječaja za saniranje poljoprivrednih 

putova, investicijsko održavanje cesta, najam prostora za Dječji vrtić Proljeće, financiranje 

javnih potreba udruga sa područja Općine Kloštar Ivanić itd. 

 

6. Održan je sastanak sa Vodoopskrbom i odvodnjom grada Ivanić Grada za Plan radova na 

izgradnji i održavanju vodovoda i odvodnje na našem području. 
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7. Održan je zajednički sastanak sa Ivaplinom i Vodoopskrbom i odvodnjom za uređenje 

samog centra Kloštar Ivanića, te je zatražena izrada idejnog rješenja. 

 

8. Na osnovu izrečene sumnje gosp. Lukše, prije 2 dana na Obiteljskom radiju Ivanić, kako 

2014. godine kod prikupljanja sredstva za izgorjelu kuću obitelji Macenić prikupljena 

sredstva nisu proslijeđena do iste obitelji, u potpunosti se u svoje ime ograđujem od te tvrdnje 

kao i ljudi iz pojedinih mjesnih odbora koji su sakupljali taj novac. Sve je napravljeno prema 

odluci koju sam osobno donio, sve je transparentno i može se provjeriti. Uplatnice i sva 

sredstva su usmjerena i uplaćena na račun supruge Macenić. Sve ostalo su  laži. 

 

9. Demantiram da sam izrazito za danas sazvao sjednicu općinskog vijeća jer je predsjednik 

općinskog vijeća nadležan za sazivanje sjednice, tvrdnja je neistinita. 

 

10. Prijava sutrašnjeg skupa nije dužnost Općine Kloštar Ivanić. Tvrdi se da je općina trebala 

biti organizator, ali je organizator udruga. Općina je iznajmila prostor koju će udruga koristiti 

u svrhu humanitarnog koncerta. 

 

11.Demantiram tvrdnje da je isplaćena polovina novca od obećanog kao pomoć osobi kojoj je 

izgorjelo krovište kuće. Dao sam primjer iznosa do kojeg je moguće, prema mogućnostima, 

isplatiti novčanu pomoć. Istoj osobi je isplaćeno 5 000,00 kn i mjesnim odborima odobreno 

prikupljanje pomoći. 

 

12. Možemo se pohvaliti da je u prošloj godini izvedeno radova i investicija u vrijednosti 

preko 8 .000.000,00 kn što predstavlja najveći obujam radova od postojanja općine. U sklopu 

toga Općina Kloštar Ivanić je ispunila pred stečajnu nagodbu tvrtke Ivaplin. Grad                  

Ivanić-Grad i Općina Križ nisu ispunile tu obvezu do 31.12.2015. i bio sam protivan toj 

odluci. Sredstva su uplaćena prema odluci ovog općinskog vijeća i odluci pred stečajne 

nagodbe. Poštivao sam i jednu i drugu odluku. Sa 30.12.2015. novčana sredstva su isplaćena 

na račun poduzeća Ivaplin. 

 

13. Podmireni su svi računi u 2015. i 2016. godini. 

 

14. Prema službenim informacijama HACOM-a, odobren je nacionalni program RH za razvoj 

širokopojasne mreže infrastrukture 25-01, Europske komisije. Vladi RH preostaje usvajanje 

tog istog programa kako bi se moglo krenuti u raspisivanje natječaja i izvođenje radova. 

 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Prije samih pitanja načelniku, dajem 5. min pauze radi 

usuglašavanja sa načelnikom. 

Nakon kratke stanke nastavljamo dalje sa sjednicom. U vijećnici je prisutno 8 vijećnika. 

 

 

PITANJA NAČELNIKU: 

Sa postavljanjem pitanja u aktualnom satu počinje se u 16,35. 

 

SINIŠA ĐURA: Je li donesena konačna odluka o otpremnini bivše ravnateljice DV Proljeće, 

ima li ona pravo na tu otpremninu? Hoće li i kada biti isplaćena i iz kojih sredstava? Na 

Dnevnom redu se nalazi opsežan materijal vezan uz imovinu, je li sa starom vodospremom 

učinjeno nešto po pitanju općinske imovine - postoji li kao takva i vodi li se knjigovodstveno, 

je li legalna, nelegalna, što će se i kada sa njom učiniti? Jesmo li učinili neki napredak vezan 

uz klizišta? 
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NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Danas u 15:00h je zaprimljen zahtjev iz Dječjeg vrtića 

Proljeće tj. Upravnog vijeća za Odlukom o isplati otpremnine bivšoj ravnateljici koja će se 

razmotriti u narednim danima. Vodosprema se ne nalazi u vlasništvu općine, u naredno 

vrijeme će se razmotriti što sa time. U ovoj godini ćemo aplicirati prema Zagrebačkoj županiji 

tj. prema Fondu za zaštitu okoliša gdje se mogu dobiti značajna sredstva za takvu vrstu radova 

gdje na osnovi dobivenih ponuda možemo aplicirati i prema jednima i prema drugima. 

IVO ĆOSIĆ: Pred kraj svog izvještaja ste spomenuli da je Općina Kloštar Ivanić jedina 

platila ratu po pred stečajnoj nagodbi za 2015.godinu Ivaplinu, odnosno, da Grad             

Ivanić - Grad i Općina Križ nisu izvršili plaćanje. Koje su sankcije, kakva je daljnja sudbina 

Ivaplina i do kada je rok za ponovno plaćanje? Tko je to platio umjesto njih? Što je u Planu sa 

radovima općine za proljeće, postoje li neki projekti, planira li se što s obzirom da su 

predviđeni planovi u Proračunu? Hoće li se uređivati Ulica sv. Marije i glavni trg u centru 

Kloštra? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Do 31.03. Ivaplin bi trebao isplatiti prvi dio rate;                    

344 946,00 kn po pred stečajnoj nagodbi ( sudjelovanje Općine Križ: 30%,                                      

Grada Ivanić – Grada 50%). Načelnik i gradonačelnik su se obvezali odlukom iz koje bi 

trebao biti podmiren drugi dio što, nadam se, neće utjecati na pred stečajnu nagodbu. Svoju 

obvezu tj. obvezu vijeća i same općine sam realizirao. Kako nakon izvedenih radova uređenja 

trase ne bi bilo dodatnih radova, radovi u Ulici sv. Marije i uređenje trga u samome centru 

Općine Kloštar Ivanić su u planu u suradnji sa Ivaplinom i Vodoopskrbom i odvodnjom. 

Prijedlog će biti razmotren na Odboru  za komunalnu djelatnost. Troškovnici za investicijsko 

održavanje cesta prema Programu održavanja ovog općinskog vijeća su realizirani, natječaj će 

biti raspisan. Napravljen je troškovnik za održavanje poljskih putova. Kada se ugovore radovi 

sa izvođačem izabranim na natječaju ići će se u realizaciju reciklažnog dvorišta. Tražio sam 

da radovi ne počinju do 1.srpnja zbog samog dozvoljenog minusa. Prvo se moraju financirati 

troškovi izvođenja samog reciklažnog dvorišta, kako bi dobili povrat sredstava od 80%. 

Dokumentacija i građevinska dozvola za cestu u Čemernici od kućnog broja 30 do kućnog 

broja 48 (tako stoji u Programu gradnje OKI za ovu godinu) će do kraja 3mj biti spremna, kao 

i dokumentacija za nogostup, biciklističke staze i pripadajuće stanice na tim objektima u Ulici 

kralja Tomislava što će biti prijavljeno za mjeru 7-4 koja bi trebala biti raspisana do 31.03. 

Dokumentacija za opremu u Dječjem vrtiću Proljeće je pripremljena, poslije sklapanja samog 

ugovora za prostor u istoj mjeri 7-4, izvršiti će se dogradnja Dječjeg vrtića. 

 

16:45 - Mislav Lukša, Mario Haludek i Ivica Novosel  vraćaju se u vijećnicu. 

 

MISLAV LUKŠA:  Predsjedniče vijeća, prekršili ste Poslovnik općinskog vijeća. Dobrih 15. 

min niste imali kvorum u ovoj vijećnici i niste postupili za mojim zahtjevom za utvrđenje 

kvoruma, ignorirali ste ga. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša, nemojte obmanjivati javnost jer niste bili u 

vijećnici kako bi tražili utvrđenje. Znači, imali smo kvorum.  

MISLAV LUKŠA: Niste krenuli utvrditi ga. Ja sam u tome času izašao van, Vi volite raditi 

po svome. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: I Vi po svome. 

MISLAV LUKŠA: Načelniče, jeste li što poduzeli po pitanju mjesta na kojima nema 

nadstrešnica za školski autobus? Jeste li razgovarali sa Zagrebačkom županijom i 

Županijskim cestama  o rješavanju tog problema? Imate li u planu što poduzeti po pitanju 

nasipavanja kamena i asfaltiranja u I. Vinogradskom odvojku. Mislite li što poduzeti po 

pitanju Ulice Put u raj koja je neuporabljiva od polovice gdje je asfalt kompletno uništen, 

smatrate li da bi bilo potrebno iskoristiti svoju mogućnost kao načelnik i izvan nekih zadanih 

proračunskih sredstava u iznosu od 5% kako bi se aktivirali i riješili problem te ulice? Zašto 
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komunalni odjel ne postupa po pitanju čišćenja snijega po nogostupima? Tko čisti općinske 

nogostupe, kako su čišćeni i zašto su na nekim mjestima ljudi morali čistiti nogostupe i čekati 

danima da bi se uopće moglo proći u njihove odvojke? Kako je funkcionirala zimska služba, 

nejasno mi je imamo li je ili nemamo? Na adresi k.č.br. 39 u Ulici kralja Tomislava se nalaze 

2 suhe smreke, planirate li što učiniti po pitanju suhih drveća na području cijele općine? Zašto 

se ne rješavaju problemi rasvjete obilaznice gdje se nalaze stajališta školskog autobusa? Djeca 

čekaju autobus u mraku. Postoji li neko privremeno rješenje ukoliko će te odgovoriti da ja to 

pitanje Županijskih cesta? Zašto je otpušten gosp. Ivo Matuzović? Je li netko drugi zaposlen i 

po kojoj osnovi? Osigurali smo 120 000,00 kn za produženi boravak u Osnovnoj školi braće 

Radića, jeste li isplatili što po tom pitanju iz Proračuna, pošto se bliži polovica 2. mjeseca? 

Mislite li isplatiti cijeli iznos ili samo polovicu? Što je sa pitanjem dogradnje Dječjeg vrtića? 

Je li što učinjeno u tome smjeru i postoje li kakve dozvole? Od strane DV je prema Vama 

upućeno puno toga što nije došlo do ovog OV, smatram to propustom. Pitanje Vama, 

predsjedniče vijeća: 'Kako je moguće da se predstavke ove općine šalju izvan OV tj. da 

vijećnici te iste predstavke ne dobivaju nego ih vi očito zadržavate. Dokazati ću Vam to. Nije 

dobro to što radite, ne smijete od predstavnika naroda sakrivati informacije. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Još jedna laž, gosp. Lukša. 

MISLAV LUKŠA: Dokazati ću Vam.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Dokažite. Ne zadržavam niti jedan podatak što može potvrditi 

cijeli upravni odjel i stojim iza svojih riječi.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Idući tjedan bi do nas trebali doći ravnatelj i direktor 

Županijskih cesta kako bih dogovorili sve radove za koje su se oni obavezali u obvezama 

prema Općini Kloštar Ivanić. U susjedstvu su različite situacije po samom pitanju Županijskih 

cesta gdje u pojedinim gradovima vraćaju te ceste na  upravljanje samome tom gradu. U našoj 

općini postoji slična sporna, kratka cesta o čemu ćemo raspraviti sa ravnateljem Županijskih 

cesta. Isto tako, postoji prijedlog sa njihove strane da bi se neke ceste ponudile njima na 

upravljanje. I. Vinogradski odvojak se konstantno popravlja, napravljeni su radovi izgradnje 

vodovoda i dužnost je same Vodoopskrbe i odvodnje sanirati je. Donji dio Ulice Put u Raj će 

se sanirati.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša neću Vas stalno opominjati. Gosp. načelnik ima 

riječ, smirite se na mjestu.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nad poslovima održavanja i čišćenja nogostupa 

brigu/nadzor je vodio komunalni odjel. Dio vezan uz probleme zimske službe, te 

problematiku Ulice kralja Tomislava možemo pojasniti u pisanome obliku za sljedeći puta. 

Stavka vezana uz rasvjetu obilaznice se nalazi u Master Planu javne rasvjete Zagrebačke 

županije, dokumentacija je u postupku izrade i financirati će se iz tog djela zajedno sa 

zamjenom javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije jer je 

projekt zajednički. Od 6. mjeseca smo konstantno upozoravali gosp. Matuzovića na 

neodržavanje javnih površina  i molili ga za kvalitetniji rad, te upozorili na postojeći problem. 

Zaposlena je druga muška osoba rođena 1967.godine, prebivalištem iz Bešlinca. Prema 

dogovoru sa ravnateljicom škole, detalji i pitanja vezana uz produženi boravak će se riješiti u 

dogovoru/razgovoru sa Zagrebačkom županijom koja bi trebala osigurati prostor. Pokretanje 

samog produženog boravka je u planu za 9. mjesec. Dogradnja DV je u planu. 

MISLAV LUKŠA: Kršenje Poslovnika. Niste me pitali jesam li zadovoljan odgovorom. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Prijaviti će te me? (pitanje upućeno vijećniku Lukši) 

Izvolite gosp. Haludek ! 

MARIO HALUDEK: 18.01.2016. ste zaprimili peticiju stanovnika Ulice kralja Tomislava i 

bočnih ulica gdje se traži uređenje nogostupa, rasvjete koje gotovo nema, glavnog djela loše 

napravljenog nogostupa, koje kakvih ulegnuća punih voda za vrijeme kiša itd. Pošto imate 

adrese tih ljudi, sazovite ih u neki dom na sastanak i objasnite im svu tu problematiku. Mjera 
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7-4 se ne nalazi niti na stranicama EU-projekti, na što ćemo aplicirati, bojim se da 

obmanjujemo javnost. Zimska služba je loše očistila ceste, pogotovo: Lipovec Lonjski gdje su 

ljudi čistili snijeg privatnim traktorima, Ščapovec i Soboćane gdje je postojalo uganuće na 

cesti. Ostatak općine je bio potpuno neočišćen dok su ceste prema Vrbovcu, tj. Zagrebu bile 

bolje očišćene. Sve je utemeljeno na ''privatnoj bazi''. Onaj tko ima traktor, odnosno, dasku 

može počistiti snijeg dok se ostali snalaze. Auti nisu mogli prolaziti cestom – „trasirke“ nisu 

skupe i mogle bi se postaviti kako bi barem bilo vidljivo gdje se nalazi rub kanala. Dogodi li 

se nekome nešto tužiti će općinu. Uz sve fraze: 'Napraviti ćemo', 'Javiti ćemo se', 'Dobiti će te 

u pisanome obliku', molim Vas da se javite na mjeru za koju i koristite te fraze. Do kraja 

mandata će biti samo gore. . 

 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nakon izrade same kanalizacije u Ulici kralja 

Tomislava grabe će biti sanirane nakon čega će uslijediti raspisivanje natječaja za izgradnju 

javne rasvjete koja će se izvršiti u ovoj godini. Zimska služba je zakazala, jedan izlazak im 

nije priznat te radovi nisu priznati za dio produžen od ugovorenog. Kvaliteta radova u 

susjednim općinama nije neko opravdanje, iako ni tamo ceste nisu bile najbolje očišćene.  

MIRKO IVAKOVIĆ: Na prethodnoj sjednici sam tražio odgovor na pitanje vezan uz 

postavljanje plakata, kojeg sam i dobio.  Htio bih provjeriti informaciju, jeste li Vi načelniče 

znali da su zahtjevi podneseni strankama koje su postavile plakate, ali nisu sve pol. stranke 

uklonile svoje plakate. Neki hrane pse lutalice po parkovima, stanovnike interesira tko će ih 

cijepiti i hoće li se što poduzeti u vezi toga? Kada će se obrezati drveća na promenadi ispred 

kuće br.8 i kuće br.6 jer grane padaju po krovovima i žljebovima Kada je u planu sadnja 

drveća na promenadi? Stanovnici su primijetili da u Školskoj ulici parkirališta nisu očišćena, 

gosp. Lukša je bio u pravu kada je rekao da ste dobro postupili zamijenivši gosp. Matuzovića. 

Je li općina uopće dužna čistiti nogostupe jer su ljudi u Predavcu dužni sami čistiti nogostup, 

stanovnici Kloštra ne moraju. Zašto ne moraju? Zar je Kloštar nešto drugo u odnosu na 

Vinare, Ščapovec ili Predavec? Neki ljudi su platili odštete, kao i sam načelnik jer nisu očistili 

snijeg ispred svojih kuća. Slažem se sa svime što ste rekli za zimsku službu. 

MISLAV LUKŠA: Gdje se u Vinarima nalazi nogostup? 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Ne dobacujte sa mjesta. 

- 17:12h, Mislav Lukša napušta sjednicu po drugi puta 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Znam da su zahtjevi za uklanjanje plakata podneseni 

dvjema strankama na zahtjev HEP-a na temelju čega je komunalna redarka poslala 

upozorenje. Ugovor o izložbi pasa je napravljen, izlov će biti napravljen putem prijave i biti 

će smješteni u stacionar. Komunalni centar će riješiti problem suhog drveća na promenadi, ali 

i u Dječjem vrtiću. Projekt uređenja same promenade će se izvršiti u okviru toga. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Haludek u aktualnome satu nema replike, javiti će te se po 

točkama.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Postoji li mogućnost da se na groblju u Kloštru za vrijeme 

sprovoda uvede/postavi razglas? Slabo se čuje kada svećenik moli kraj groba. 

Magafon/prenosivi zvučnik nije skup. Drugi prijedlog je javna rasvjeta na groblju. Možda je 

ove godine to teže financijski ostvariti, ali neka barem uđe u predviđanja. Gosp. načelniče, s 

obzirom da ste u dobrim odnosima sa načelnikom policije, gosp. Matijevićem koji izvrsno 

radi svoj posao i na dobrome je glasu, apeliram da utječete  ili mu uputite pismo da se ne 

uzimaju određeni broj vozačkih dozvola bili vozači pod utjecajem alkohola, vozili prebrzo ili 

što god drugo. Zakon se ne smije kršiti, vožnja pod utjecajem alkohola ili prebrza vožnja nije 

dopustiva i na sve to treba obratiti pažnju, ali u Ivanić-Gradu se naširoko priča i vidljivo je da 

vikendom znaju stajati i po tri policijska automobila i čekati ljude da izađu iz kafića /lokala, 

pa ih se pod rotirkama ispituje, pretražuje, podnose prijave itd. Je li istina da ste Vi kao 

načelnik Općine Kloštar Ivanić predlagali gosp. Tomislava Vlahovića za direktora Ivaplina? 
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Navodno se načelnik općine Križ usuglasio sa time, ali gradonačelnik Ivanić-Grada, gosp. 

Javor Bojan Leš nije htio na to pristati. Je li u pitanju političko  kadroviranje ili odluka s 

obzirom da je gosp. Vlahović član HSS-a? HSS u Kloštru podržava SDP, u Ivanić-Gradu 

HDZ. Pojasnite nam kao član skupštine, tko utječe na izbor direktora - možete li ili bi trebali 

Vi kao načelnik na to utjecati, možda načelnik Križa ili gradonačelnik Ivanić-Grada? 

Produljeni boravak u školi je odluka ravnateljice osnovne škole i školskog odbora kojeg sam 

član. U realizaciju se kreće od jeseni jer treba pripremiti teren, djecu itd. Teški kamioni, preko 

35t prolaze cestom uz Vidikovac gdje je asfalt popucan, ulegnut - biste li mogli s vremenom 

utjecati na direktora Crosca da sa vremenom to i sanira, te da se ceste malo bolje održavaju? 

Po pitanju nogostupa u Ulici kralja Tomislava je kolega Haludek spominjao neku peticiju, pa 

vjerujem da ne bi bila potrebna intervencija načelnika ili predsjednika vijeća za mjesnim 

odborom - izbori za mjesni odbor su bili od prilike prije 2 godine, nikada nije izabran 

predsjednik mjesnog odbora niti funkcionira, što je sa time? Hoćemo li ići na nove izbore  za 

mjesne odbore ili će se grupacije uspjeti dogovoriti, pa bi pitanja od važnosti poput 

komunalnih pitanja bila daleko brža i učinkovitije riješena? Pitaju ljude jedine stare zgrade, 

kada će biti realiziran prolaz do zgrade da se ne ide obilaznicom? Nedavno smo dobili 

strategiju turističkog razvoja Zagrebačke županije prema kojoj smo zaključili da je Kloštar 

slabo zastupljen – prikazana je samo crkva sv. Marije, nema crkve sv. Ivana niti zdenca. 

Sljedeći tjedan je Odbor za kulturu, preko Vaše intervencije ćemo probati sudjelovati u tome. 

Npr. prema toj strategiji Naftalan je u Ivanić–Gradu turističko središte. Svakog dana dolaze 

turisti iz Norveške itd., strategija je lijepo osmišljena, i mi u Kloštru možemo probati osmisliti 

neku. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Probati ću održati sastanak sa gosp. Matijevićem, ne 

želim se miješati u rad policije. Za izbor direktora Ivaplina je bio raspisan natječaj, zaboravio 

sam datum raspisivanja, ali dogovor još uvijek nije postignut. Točno ste rekli da sam 

predložio gosp. Tomislava Vlahovića za direktora, ali ne iz razloga što je član HSS-a, 

odnosno, koalicijski partner. Moje mišljenje dijeli i načelnik Općine Križ. Sa pročelnikom 

Zagrebačke županije ćemo probati ostvariti sredstva za produženi boravak koji kreće sa 

realizacijom u 9. mjesecu, sve ste točno rekli. Postoji i projekt rekonstrukcije same športske 

dvorane, zajedno sa ravnateljicom i pročelnikom ću porazgovarati može li se projekt prijaviti 

na određene fondove namijenjene za obrazovanje djece u sportu. Crosco je izvođač radova za 

naručitelja; INA-u. Sa rukovoditeljem za ovo područje je dogovoren sastanak za slijedeći 

tjedan. Remont se nalazi na samoj bušotini, po drugim pitanjima postoji mogućnost 

unapređenja općine i same INA-e na ovome području. Prije samog saziva Mjesnog odbora 

treba uvidjeti postoji li način da netko dobije većinu glasova. Za obilaznicu oko zgrade 

Naftaplina postoji troškovnik u djelu investicijskog održavanja cesta i ono je u planu 

raspisivanja, poslije samog raspisa dobiti će te odluku na jednome od sljedećih vijeća, kao što 

ste npr. prošle godine dobili odluke za ceste u Čemernici Lonjskoj, Čemerničku i 

Naftaplinsku ulicu. Općina Kloštar nije sudjelovala u Strategiji turističke zajednice 

Zagrebačke županije već je kod završnog čitanja na prezentaciji te strategije spomenut 

prijedlog/mogućnost da Općina Kloštar zajedno sa drugim općinama ugradi ono što je bitno 

za turizam, kulturu i razvoj. Primjer: gradonačelnik Grada Sv. Ivan Zelina je spomenuo 

geotermalna nalazišta na svome području  i takve lokacije se moraju ugraditi kao strateški 

plan za strategiju turističkih prosperiteta na području Zagrebačke županije. Podržao sam ga u 

ime Općina Križ i Grada Ivanić – Grada jer bi u narednome periodu mogli od toga imati 

velike koristi.  

- POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ, TOMISLAV 

VLAHOVIĆ PREUZIMA VOĐENJE SJEDNICE 

IVICA NOVOSEL: U ime ostalih stanovnika općine, gosp. Prgomet pita: 'Kakva je kvaliteta 

izvedenih radova od Ulice kralja Tomislava prema groblju u Sobočanima?' Osobno sam se 
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uvjerio da je sloj asfalta jako loš, teški strojevi su radovima uništili podlogu i asfalt oko 

groblja. Jesu li radovi okončani, tko je bio izvođač a tko nadziratelj radova? Jesu li oni od 

koga preuzeti i da li je netko kvalificiran procijenio da su napravljeni radovi u redu?  U Ulici 

kralja Tomislava, od semafora do donjeg raskrižja, očito da nitko nije vršio nadzor nad 

radovima jer bi i  maloljetna djeca bolje napravila te radove - radi se o oscilacijama u plohi 

asfalta. Stanovnici imaju primjedbe na groblje u Bešlincu, točnije na čišćenje grmlja, šiblja i 

višegodišnjeg raslinja. Zašto je otpušten gosp. Ivo Matuzović? Vrlo brzo i sami ste donijeli tu 

odluku. Na koji način ste uposlili novog čovjeka i pod kojim uvjetima? Nogometni klub 

Kloštar je klub duge tradicije, rezultata i uspjeha i treba im pomoći financijski i 

organizacijski. Koliko godišnje općina financira Caritas jer su im potrebe za artiklima 

socijalno-potrebitima sve veće? Pitanje koje ću od sada ponavljati na svakoj sjednici kada ću 

biti nazočan: 'Koji su novi momenti i što se od zadnje sjednice OV u intervalu promijenilo 

oko angažmana, događaja itd. vezano uz zaštitu kulturne baštine, tj. zgradu stare apoteke na 

promenadi u Kloštar Ivaniću? 

- KREŠIMIR BUNJEVAC , PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR 

IVANIĆ, PREUZIMA PONOVNO VOĐENJE SJEDNICE 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Odgovor vezan uz gosp. Ivu Matuzovića ne bih 

ponavljao. Od 8. mjeseca prošle godine mu je omogućeno da razmjerno godinama i 

mogućnostima obavlja poslove. Slijedeći tjedan bi trebao biti održan sastanak sa direktorom 

Vodoopskrbe i odvodnje zagrebačke županije vezan uz vodovod prema Sobočanima gdje 

postoji pitanje cijene za nadolazeća vremena i koji je u pripremi za tehnički pregled gdje će se 

odrediti uvjeti za saniranje prema mogućnostima. Komunalne službe će riješiti 

problem/sanirati suho drveće na promenadi. NK Kloštar će odlučiti o daljnjem vodstvu kluba 

na godišnjoj skupštini. Izaći ću iz rukovodstva kluba jer se ne želim dovoditi u poziciju 

sukoba interesa. Nisam  siguran, ali mislim da je prošle godine izdvojeno     10 000,00 kn 

sredstava za Caritas. Stara apoteka se nalazi u kategoriji zaštićenih objekata što je potvrdilo 

Ministarstvo kulture. Isto pitanje je vezano i uz strategiju turističke zajednice Zagrebačke 

županije gdje sam posebno skrenuo pozornost da je sama apoteka 3. ljekarna u povijesti RH 

na osnovi čega se ubuduće može aplicirati na značajnija sredstva od pojedinih fondova ili 

nekih drugih mogućnosti od strane države.  

 

- Aktualni sat završava u 17:40h  

 

                                                       T  o č  k  a  1.  

 

Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće    

Siniša Đura: Povreda Poslovnika, predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića, čitajući 

prijedlog uočene su nepravilnosti u članku 65. (nije sukladno Poslovniku o radu DV. Članak 

govori o javnosti rada u cjelini, pravni temelj nije dobar, te nije predložen tekst akta koji se 

mijenja. Prijedlog akta vratiti predlagatelju – Upravnom vijeću Dječjeg vrtića na doradu.  

Predloženu točku „skinuti“ sa dnevnog reda današnje sjednice.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  daje prijedlog na glasanje.  

 

Jednoglasno se usvaja gore predloženi prijedlog za „skidanje“ točke sa dnevnog reda današnje 

sjednice Općinskog vijeća.    

Rasprava i donošenje prijedloga izmjena i dopuna Statuta DV Proljeće, odgađa se za slijedeću 

sjednicu Općinskog vijeća radi bolje pripremljenosti točke i usklađenja akta sa Poslovnikom o 

radu DV predlagatelja Upravnog vijeća.  

 

                                                T o č k a   2.  
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Raspravlja se o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i 

financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2016. godini  

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura: Donijet je Pravilnik o financiranju Udruga i sukladno tom 

aktu Općinsko vijeće mora utvrditi prioritetna područja i financijske okvire za dodjelu 

sredstava, te je potrebno čim prije raspisati natječaj te sukladno uvjetima, dodijeliti sredstva 

za odobrene projekte. Općina Kloštar Ivanić financirati će programe koji se temelje na 

kulturnim djelatnostima, sportskim aktivnostima, očuvanju vrijednosti iz domovinskog rata, 

gospodarske djelatnosti, razvoju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac, otvara  raspravu.  

Zaključuje se rasprava i daje se prijedlog Odluke na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

        Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskih okvira za dodjelu sredstava   

                       programima i/ili projektima udruga u 2016. godini  

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

  

 

                                                      T  o  č  k  a  3.  

Rasprava o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura daje uvod u točku: 

Revizija provedena tokom cijele prošle godine. Po uputama iz  izvješća, provedene su neke 

aktivnosti i rezultati postoje. Na cijelom području Zagrebačke županije slična je situacija 

sređivanja imovinsko pravnih poslova.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

Mario Haludek: Nema analitičke evidencije zemljišta, cesta, energetskih vodova, nisu 

riješeni imovinski odnosi, društveni domovi, mljekare, stara škola u Križcima, kapela, zgrada 

sa sportskim terenom u Lipovcu, nepotpuni podaci,to je problem već duži niz godina. U 

početku mandata trebalo se pristupiti rješavanju. Kako će se to riješiti i što se do sada po tom 

pitanju napravilo? 

 

Načelnik Željko Filipović:Radi se prema smjernicama iz nalaza revizije.  

Naglasak je na imovinu koja mora biti upotrebljiva, mora biti prihoda od te imovine.  

Potrebno da zajedno pronađemo način da se imovina privede svrsi i ostvare prihodi.  

 

Božidar Balenovic: Revizijom je utvrđeno da Općina Kloštar Ivanić ne raspolaže podacima o 

stvarnom stanju svoje imovine, ne poduzima dostatne aktivnosti za rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, nije ustrojila registar imovine, nije donijela strategiju, godišnje planove i 

interne akte vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom, te poslovne prostore dane 

udrugama i političkim strankama nije dodijelila u skladu s propisima.  

Siniša Đura:Podržavam izlaganje Balenovića, nisam dobio dojam da se općina osvijestila da 

mora ozbiljno prići sređivanju navedene problematike. Riješiti imovinsko pravne stvari pa tek 

onda prići iskorištavanje istih u neke svrhe.  

Ivica Novosel: Jedinici lokalne samouprave je primarna zadaća da zna stanje svoje imovine 

sa čime raspolaže. Zaključak revizije je takav da Općina Kloštar Ivanić može biti zadovoljna 

jer nema nikakvih sankcija.  
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Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene 

ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio je da je upravljanje i raspolaganje 

nekretninama djelomično učinkovito te su Općini Kloštar Ivanić dane preporuke vezano uz 

cjelovitost podataka o imovini, normativno uređenje, te upravljanje i raspolaganje 

nekretninama, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja i raspolaganja 

nekretninama.  

Potrebno je da se nakon 6 mjeseci vide pomaci i št je učinjeno po preporuci Državnog ureda 

za reviziju. Da se ozbiljno shvati ovaj izvještaj i da se pristupi rješavanju istog.  

Mario Haludek: Zanima me što se do sada po tom pitanju napravilo? 

Sanela Đura: Općina Kloštar Ivanić, donijela je Odluku o raspolaganju nekretninama, te 

Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora, Pravilnik o financiranju javnih potreba od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine.  

Općina Kloštar Ivanić provodi aktivnosti u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, 

evidentiranju imovine u poslovnim knjigama, upisa prava vlasništva u korist općine u 

zemljišnim knjigama nad nekretninama koje pripadaju općini te ustrojavanja registra.  

Provesti će se natječaj za zakup poslovnog prostora sa udrugama, energetski certifikati su 

izrađeni. U roku od 60 dana dati će se reviziji što je učinjeno po izvješću.  

Tomislav Vlahović: Svima nam je u cilju da s onim što raspolažemo, kvalitetno i upravljamo. 

U  tom cilju je odgovoran načelnik, a on treba imati osobe za provedbu istog.  

Najbolje da se oformi tim u okviru Upravnog odjela  i da se naprave određene mjere i 

aktivnosti koje će se poduzeti i da na kraju godine Općinsko vijeće ima izvješće o provedenim 

mjerama u provođenju učinkovitosti upravljanja nekretninama. Dosta nekretnina, tj. 

poljoprivrednih parcela je uzurpirano.(O tome napravit izvješće).  

Predlažem da se donese Zaključak kojim zahtijevamo da nas se u određenom vremenu(do 

kraja godine) izvijesti o poduzetim mjerama a uklanjanju nepravilnosti koje su nalazom 

revizije navedene. Imenovati osobu koja će se tim baviti, učinkovitije i efikasnije će se tada 

raditi.  

Mirko Ivaković: Postoji puno uzurpiranih i neobrađenih čestica tj. parcela koje je potrebno 

staviti u funkciju.  

Ivo Ćosić: podržava prijedlog vijećnika  Vlahovića. 

Zaključuje se rasprava i daje na glasanje prijedlog vijećnika Vlahović sa izvješćem o  

 o obavljenoj reviziji učinkovitosti  upravljanja i raspolaganju nekretninama. 

 

U vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

   

                                                       Z A K L J U Č A K  

                                 o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

                                     upravljanja i raspolaganju nekretninama 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganju nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Zagrebačke županije od 15. siječnja 2016. godine, KLASA: 041-01/15-10/25, URBROJ: 613-

01-07-16-137,  te isto prima na znanje. 

 

                                                                      II. 



12 

 

 

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel da do kraja 2016. godine Općinskom vijeću dostavi 

izvješće o poduzetim mjerama vezano za izvješće iz točke I. ovog Zaključka. 

 

  

                                                                    III. 

 

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 izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

doprinosu 

Predlagatelj općinski načelnik, Željko Filipović uvodi  u temu točke. 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa izmjenama i dopunama u Odluci. 

(tekst Odluke niže naveden u cijelosti, dopune i izmjene označene boldanim tekstom) 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara  raspravu. 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

doprinosu.  

U vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi    

 

   

                                                          O D L U K A 

                          o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

                                                                     I. 

Ovom Odlukom  mijenja se i dopunjuje Odluka o komunalnom doprinosu (Službene novine 

Općine Kloštar Ivanić, broj 9/11) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

doprinosu (Glasnik Zagrebačke županije broj 18/12, 16/13).    

 

                                                                   II. 

Članak 13a mijenja se i glasi: 

         „Podnositelji zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji su izgrađeni bez akta na 

temelju kojeg se može graditi, koji ozakonjuju stambene objekte i plaćaju komunalni doprinos 

jednokratnom uplatom, plaćaju isti u iznosu od 40%. 

         Podnositelji zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji su izgrađeni bez akta na 

temelju kojeg se može graditi, koji ozakonjuju stambene objekte, a komunalni doprinos  

plaćaju obročno, plaćaju isti u iznosu od 50%, s time da iznos mjesečnog obroka ne može biti 

manji od 300,00 kn. 

        Podnositelji zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji su izgrađeni bez akta na 

temelju kojeg se može graditi, koji ozakonjuju druge pomoćne (prateće) objekte, plaćaju 

komunalni doprinos u iznosi od 1,00 kn po m3. 

        Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kao i članovi njihove uže obitelji u istom 

kućanstvu u svojstvu vlasnika – suvlasnika, dodatno se oslobađaju plaćanja komunalnog 

doprinosa iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka u iznosu od 20%. 

        Ako je podnositelj zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji su izgrađeni bez akta 

na temelju kojeg se može graditi HRVI iz Domovinskog rata, roditelj, dijete ili bračni drug 
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poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u 

cijelosti“ 

  

                                                    T  o  č  k  a  5. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, 

Načelnik Željko Filipović uvodi u temu. 

Odluka je usklađena sa Proračunom i nije se bitno mijenjala u odnosu na prošlogodišnju. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, 

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                                               ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu, za 

financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača 

 

                                                                 Članak 1.  

           Ovom Odlukom raspoređuje se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača ( u 

daljnjem tekstu : Općinsko vijeće) za 2016. godinu koja su osigurana Proračunom Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu. 

 

                                                                      Članak 2.  

          U Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu osigurana su sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača na poziciji: Program 1001: Predstavnička i izvršna tijela, 

Aktivnost A100102 Financiranje rada političkih stranaka, 381 Tekuće donacije. 

                                                                                                                                     

                                                                      Članak 3.                                                                                                                                           

          Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog 

vijeća te članovima Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

         Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci i članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača, pripada 

i pravo na naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu, razmjerno broju 

izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

                                                                   Članak 4.                                                                                                                                                                                 
           Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečna naknada u iznosu od = 

600,00 kn (slovima: šestokuna). 

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

od = 60,00 kn ( slovima: šezdesetkuna). 
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                                                                  Članak 5.                                                                                                                                                 

          Općinsko vijeće ima  15 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće političke 

stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača, kako slijedi: 

 

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   4 (četiri) člana 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske – SDP                           3 (tri) člana 

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                               2 (dva ) člana 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                             2 (dva) člana 

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste 

grupe birača nositelja B. Balenović                                          2 (dva) člana 

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste  

grupe birača  nositelja M. Lukša.                                             2 ( dva) člana 

 

           Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranim s  

liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu  Općine Kloštar Ivanić za 

2016. godinu razmjerno broju njenih članova  i podzastupljenom spolu članova Općinskog 

vijeća u iznosima kako slijedi:  

 

Hrvatskoj demokratskoj zajednici- HDZ                                      2.400,00 kn 

Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                                1.800,00 kn 

Hrvatskoj seljačkoj stranci- HSS                                                  1.200,00 kn 

Hrvatskoj narodnoj stranci – HNS                                                1.200,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača : Božidar Balenović                                                    600,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača: Željko Bokun                                                             600,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste  

grupe birača: Mislav Lukša                                                              600,00 kn 

Nezavisna članica Općinskog vijeća izabrana s liste  

grupe birača: Nikolina Pavelić                                                          600,00 kn 

Podzastupljeni spol- lista grupe birača: Nikolina Pavelić                   60,00 kn 

Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska  partija Hrvatske                60,00 kn 

UKUPNO:                                                                                      9.120,00 kn 

 

                                                                      Članak 6. 

          Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačit će se na žiroračun političke stranke, odnosno 

na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog  s liste grupe 

birača tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

                                                                      Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije 

 

                                                                     T o č k a  6.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpore poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 

2016. godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanela Đura uvodi u temu. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Kloštar Ivanić u 

razdoblju 2016.-2017. Godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak 
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dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić i to za slijeće aktivnosti: 

Mjera 1, Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području OKI,  

Mjera 2, Subvencioniranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i 

Hrvatski hladnokrvnjak,  

Mjera 3, Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi,  

Mjera 4, Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi,  

Mjera 5, Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području OKI, 

Mjera 6, Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području OKI, 

Mjera 7, subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita.  

  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje donošenje Programa potpore poljoprivredi Općine 

Kloštar Ivanić u 2016. Godini. 

Jednoglasno se donosi  

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE                       

                                                        2016.-2017. GODINA   

Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                     T o č k a 7. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja te sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanela Đura uvodi u temu. 

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) stupio je na snagu 01.08.2015. 

godine, kad je prestao važiti Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne  novine“ broj 

174/04,79/07,38/09 i 127/10.  

Sustav civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite.  

Na osnovu stanja sustava civilne zaštite na području OKI u narednom razdoblju potrebno je 

poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava civilne zaštite koji će moći uspješno odgovoriti 

na moguća ugrožavanja kao i otklanjanja posljedica kroz definiranje prioriteta u razvoju za 

razdoblje od 2016. do 2020. godine. Uvod u temu odnosi se na točku 6. i točku 7.  

 Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara  raspravu. 

Zatvara se rasprava i daje se  na usvajanje Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja te 

sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 

Jednoglasno se donosi (9 za) 

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA TE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2015. GODINU.  

 

Analiza prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

                                                T  o  č  k a  8.    
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Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2020. godine  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanela Đura je  u točci 7. uvela u temu  

objedinjeno sa temom iz toče 8. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i  

razvoj sustava civilne zaštite na području općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 

2020. godine. 

Konstatira se a je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

    
                                            ZAKLJUČAK O SMJERNICAMA 
                          ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
                                       NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ  
                                       ZA RAZDOBLJE 2016. DO 2020. GODINE 

                                                     

                                                                     I. 

           Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja slijedeće smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. do 2020. 

godine. 

           Na osnovu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić u narednom 

razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava civilne zaštite koji će moći 

uspješno odgovoriti na moguća ugrožavanja kao i otklanjanja posljedica kroz definiranje 

prioriteta u razvoju za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

          Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne zaštite treba usmjeriti 

na prioritete i to: 

- izraditi i donijeti procjenu rizika od velikih nesreća  

- izraditi i donijeti odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite 

- izraditi i donijeti odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite  

- osiguravati financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 

zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti 

- izaditi i donositi plan djelovanja civilne zaštite 

- davati punu podršku udrugama građana koje se bave civilnom zaštitom kao svojom 

redovnom aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća i aktivnosti 

- voditi trajnu brigu za stvaranje uvjeta za otklanjanje posljedica nesreća i katastrofa 

kroz analizu dostignutog stupnja razvoja civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Ivanić.    

 

 

                                                              II. 
         Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke   

         županije“.  

 

                                                     T  o  č  k  a  9. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od 

posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 
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Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanela Đura: 

Za provedbu odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa utvrđuje se popis pravnih osoba 

od posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić kako  je navedeno u popisu Odluke.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje donošenje  Odluke o utvrđivanju popisa pravnih 

osoba od posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić. 

Konstatira se a je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                 ODLUKU O POPISU PRAVNIH OSOBA 

OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU KLOŠTAR IVANIĆ 

 

Članak 1. 

 

 Za provedbu odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđuje se popis 

pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić kako slijedi: 

 

1. IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Moslavačka 13, Ivanić-Grad  

2. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad 

3. Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za vodne usluge, Savska 50, Ivanić-Grad 

4. Obiteljski radio Ivanić, Park Stjepana Posezija 6, Ivanić - Grad 

5. Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska b.b., Kloštar Ivanić 

 

Članak 2. 

 

Popis obuhvaća trgovačka društva i ustanove u kojima Općina Kloštar Ivanić ima 

svoje udjele ili su u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke 

županije.  

                                                     T o č k a 10.  

Razno 

 

Mario Haludek: Pitanje načelniku, da  li ste uplatili 1.000,00 kn za humanitarni turnir? 

Zašto su ulice u Općini Kloštar Ivanić neočišćene i neuredne? 

Da li ste načelniče još uvijek u sukobu interesa s obzirom na promjenu Zakona o Udrugama 

(misli se na NK Kloštar čiji ste član Skupštine)? 

Siniša Đura čita podnijetu predstavku na način rada Upravnog vijeća dječjeg vrtića Proljeće 

(UV). 

Povod predstavci je upitnost legalnosti 10. sjednice UV održane 13.10.2015. god. temeljem 

Statuta dječjeg vrtića Proljeće i dostupnih zapisnika sjednica UV. 

28.9.2015. na 9. sjednici UV, vjerojatno zbog neslaganja oko rezultata odabira nove 

ravnateljice, članovi UV, Spomenka Brcko (predstavnica roditelja) i Zoran Buhač (pedagog-

predstavnik odgojitelja) dali su ostavke na mjesta članova  UV što je izrijekom zapisano u 

zapisniku, a ostali članovi UV primili na znanje te su ostavke time pravovaljane ( Statut 

dječjeg vrtića Proljeće, čl. 46., st. (1), toč. 1.) 
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13.10.2015. održana je 10. sjednica UV, a iz zapisnika je vidljivo da su sjednici nazočna 3 

„člana“-od toga 1 od članova (Z. B.) koji je na prethodnoj 9. sjednici dao ostavku, odsutan je 

1 član i predsjednik UV napominje da je 1 član (S. B.) dao ostavku. 

Prema Statutu dječjeg vrtića Proljeće, čl. 48., UV može pravovaljano odlučivati ako je na 

sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako je za njih 

glasovala većina ukupnog broja članova. 

Temeljem rečenog evidentno je da su 10. sjednici UV bila nazočna samo 2 člana UV te se 

sjednica pod tim uvjetima nije mogla održati. 

Međutim, član koji je dao ostavku, (Z.B.) sudjeluje u radu sjednice te svi nazočni „članovi“ 

bez primjedbe prihvaćaju zapisnik 9. sjednice UV kojim su ostavke dane i primljene na 

znanje. 

Na 10. sjednici UV jednoglasno su „donesene“ važne odluke: 

- prijedlog financijskog plana za 2016., te projekcije za 2017. i 2018. god.   

- 1. Rebalans financijskog plana za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. god. 

- prijedlog donošenja suglasnosti načelnika za puno radno vrijeme za rad pedagoga u dječjem 

vrtiću.* 

Za te odluke pa i za svoje novo zapošljavanje „glasovao“ je i član koji je dao ostavku, (Z.B.). 

Smatram da je pravovaljanost 10. sjednice UV upitna pa tako su upitne i sve odluke 

„donesene“ na toj sjednici: 

- temeljem prijedloga suglasnosti* načelnik je donio odluku o novom zapošljavanju na 

neodređeno vrijeme pola radnog vremena, (trošak od oko 50.000,00 kn godišnje) te je odluka 

izvršena 1.12.2015.  

- također, općinsko vijeće OKI temeljem tih prijedloga donijelo je rebalans proračuna OKI za 

2015. i proračun OKI za 2016. god. 

Tražim od načelnika da se ovaj slučaj pomno ispita te u najkraćem roku molim pismeni 

izvještaj o tome kao i o posljedicama koje su iz toga proizašle. 

Tomislav Vlahović: Replika vijećniku Đuri, poznato mu je da  postoji kategorija funkcije u 

ostavci kad se radi o vijećniku.  

Sve dok ima volju raditi a nije razriješen on je vijećnik i dalje. I nemojte se bojati pravne 

upitnosti i valjanosti. Ako vijećnik nastavlja raditi a nije imenovan netko drugi bez obzira što 

je on negdje dao ostavku, ona je nevažeća dok nije razriješen.  

Pohvaljujem današnji rad vijeća, vrlo smo konstruktivni. Do sada nismo imali sjednicu na 

kojoj smo jednoglasno donijeli sve predložene odluke pa čak i „skidanje „ točke sa današnje 

sjednice dnevnog reda.  

Sinisša Đura: Članak 46. Statuta Dječjeg vrtića govori:  

Članu upravnog vijeća iz reda odgojitelja  i iz reda roditelja prestaje mandat: 

 

1.Ako podnese ostavku na članstvo u upravnom vijeću, 

2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću  

3. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana 

4. ako tijelo koje ga je izabralo u upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u 

Upravnom Vijeću 

5.ako dijete čije  roditelj je izabran za člana upravnog vijeća prestane koristiti usluge 

predškolskog odgoja Vrtića, ako je tom roditelju izrečena neka od mjera za zaštitu prava i 

dobrobiti djeteta određena Obiteljskim zakonom, te ako je taj roditelj lišen poslovne 

sposobnosti.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac zahvaljuje na konstruktivnom radu 

današnje sjednice OV.  

Zaključuje se sjednica u 18,30. 
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   Zapisničar:                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nikolina Peleski                                                                 Krešimir Bunjevac 

Lidija Zubatović   


