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   REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

      OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-01/16-01/03 

URBROJ: 238/14-01-16-5  

Kloštar Ivanić, 27.04.2016. 

                                                  

                                                                                                                                         

ZAPISNIK 

 

Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 07.04.2016. godine s početkom 

u 16,19 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. Sjednici predsjedava predsjednik 

Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Anja Tara Lang, viši referent pravne 

struke na stručnom osposobljavanju. 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: 

Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Mirko Ivaković, Zdravko Lojna, Željko Bokun, 

Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Nikolina Pavelić 

 

Mislav Lukša – pridružuje se u 16:22 h 

Danijela Bardić – pridružuje se u 16:24 h 

Siniša Đura – pridružuje se u 16:31 h 

Božidar Balenović – pridružuje se u 16:48 h 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Mario Haludek, Ivo Ćosić, Nenad Kukec 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Vesna Gregčević Jelica 

Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

Mateja Pokas – viši referent za pravne poslove 

Anja Tara Lang – viši referent pravne struke na stručnom osposobljavanju 

Grozdana Jakovljević – ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće 

Ivana Bajt – ravnateljica GDCK Ivanić-Grad 

 

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

otvara raspravu o zapisniku sa 25. sjednice Općinskog vijeća. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje zapisnik sa 25. sjednice. 

U vijećnici je prisutno 8 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum. 

Sa 7 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, zapisnik sa 25. sjednice je usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

Općina Kloštar Ivanić ( u daljnjem tekstu: OKI) 

 

1. Izvješće GDCK Ivanić-Grad za 2015. godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Ivana Bajt, 
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2. Izvješće o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2015. godinu i donošenje 

Zaključka, 

Izvjestitelj: ravnatelj g. Dražen Malec, 

3. Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar 

Ivanić i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune 

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, 

Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće, 

4. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 

2015. godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

5. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 

01.07.2015. do 31.12.2015. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

6. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na Području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

7. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na Području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

8. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2015. godini, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

9. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. 

godini, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

10. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2015. 

godini, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

11. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi u 2015. godini,  

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

12. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi 

Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“  na 

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

Predlagatelj: općinski načelnik,      

14. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 

4339/3 k.o. Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 

3969/3 i k.č.br. 3971/3 obje u k.o. Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

16. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o preuzimanju i prijevozu umrle osobe na 

obdukciju, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

17. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Vatrogasnoj zajednici Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik, 

18. Razno. 
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KREŠIMIR BUNJEVAC: Otvaram Raspravu o točkama Dnevnog reda. 

MISLAV LUKŠA: Moram reći da opet imamo dugačku sjednicu, od 18 točaka. To se moglo 

odraditi i u dvije sjednice. Premalo je da je jedna sjednica u 2 mjeseca. Predsjednik 

Općinskog vijeća bi trebao utjecati na češće održavanje sjednica. 

IVICA NOVOSEL: Prije dva Općinska vijeća ( dalje: OV) i ja sam dao mišljenje o manje 

opsežnim točkama. Apeliram na načelnika i predsjednika vijeća da sjednica OV-a bude 

jednom mjesečno. Materijala se nakupilo i podupirem vijećnika Lukšu po tom pitanju.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Dat ću informativni odgovor. Prije otprilike dvije sjednice smo 

imali 9 točaka Dnevnog reda, pa je sugerirano da je to premalo točaka, a sad ih imamo 18, pa 

je to puno. Ali uvažavam mišljenje vijećnika, no smatram da ako jezgrovito i brzo radimo da 

ćemo svladati sve točke. 

Predlažem da točke 1. i 3. Dnevnog reda stavimo prije aktualnog sata da ravnateljica DV-a 

Proljeće i ravnateljica GDCK-a ne moraju čekati dok aktualni sat ne završi, te dajem prijedlog 

na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Daje se na glasanje Dnevni red. 

Sa 8 glasova „za“, 2 „suzdržana“ i 0 „protiv“, Dnevni red je usvojen. 

 

T o č k a  1 . 

Izvješće GDCK Ivanić-Grad za 2015.godinu i donošenje Zaključka. 

Izvjestiteljica ravnateljica gđa. Ivana Bajt uvodi u temu. Izvješće GDCK Ivanić-Grad za 2015. 

godinu prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: Izvješće GDCK je bilo preopširno i smatram da je trebalo biti više 

fokusirano na OKI. Po financijskim izvješćima primjećujem da ste u Općini Kloštar u minusu. 

Apeliram na načelnika da se pojačaju davanja CK-u i da se pojačaju njihove aktivnosti. Na 

zadnjoj stranici Izvješća piše da postoji nedostatak opreme za edukaciju građana, opreme za 

katastrofe i druge masovne nesreće. Pitam se da li je načelnik spreman da CK ne bude 

spreman za takve situacije. Načelnik samo obilazi sa CK-om  određene ljude, svi znamo 

zašto. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Držimo se teme. To je u okviru njegovih obaveza. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Apeliram da se educira građane o lociranju i uništavanju ambrozije. 

Zanima me i da li se u Kloštru mjeri koncentracija ambrozije. To je za opće dobro. Također, 

biciklijada je svake godine u nezgodno vrijeme, prevruće je. Treba je staviti ranije ili u drugo 

vrijeme po danu. 

Daje se na glasanje navedeno Izvješće.  

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o Izvješću GDCK Ivanić-Grad za 2015.godinu 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o Izvješću GDCK Ivanić-Grad za 2015.godinu, te isto usvaja. 

 

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

županije“. 

 

T o č k a  3 . 

Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i 

donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg 

vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće(dalje: DV) Grozdana Jakovljević uvodi u temu. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prileže zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: Bilo bi lijepo da ravnateljica DV-a objasni zašto je njihova adresa 

Naftaplinska 23A.  Trebali bi razmišljati i o tome da se vrtić što prije makne sa Trga sv. 

Ivana. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Za takva pitanja imamo aktualni sat. Ravnateljici sada treba 

postavljati pitanja vezana uz Statut DV-a 

MISLAV LUKŠA: Zanimljivo je da mogu svi osim vijećnika prisustvovati sjednicama 

Upravnog vijeća DV-a. 

RAVNATELJICA DV-a: Ne znam gdje ste to iščitali, ako ste pozvani, možete doći. A 

vezano za kućni broj, tako smo u katastru dobili. Da se možemo prijaviti za financiranje iz 

fondova, treba nam kućni broj. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Članak 4.st.3. II. Izmjena i dopuna Statuta između ostalog navodi 

da „pravo nazočnosti na sjednicama Upravnog vijeća imaju članovi Upravnog vijeća.“ Tu 

nema logike. Članovi Upravnog vijeća samim time što su članovi, sudjeluju na sjednicama 

Upravnog vijeća, jer oni tvore Upravno vijeće. To je „nonsense“. A gdje su vijećnici OV-a? 

Oni bi ipak trebali znati stvari koje se događaju na sjednicama Upravnog vijeća DV-a, trebali 

bi biti upućeni i smatram da bi trebali imati pravo sudjelovati na tim sjednicama. 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje donošenje Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti. 

Trenutno je u vijećnici prisutno 12 vijećnika. 

Sa 10 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, donesena je 

 

ODLUKA 

 o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Proljeće 

Kloštar Ivanić 

 

I. 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Proljeće 

Kloštar Ivanić, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar 

Ivanić na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Zagrebačke županije“. 

 

RAVNATELJICA DV-a: Bliže se upisi djece u vrtić. Prošle godine je rođeno 64 djece, po 

kvotama ih mogu upisati 14. Molim pomoć i da se djeci omogući pravo na vrtić. 
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POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ, 

TOMISLAV VLAHOVIĆ PREUZIMA VOĐENJE SJEDNICE. 

 

Aktualni sat: 

Izvještaj načelnika Željka Filipovića o događanjima u OKI od 11.02.2016. 

Početak izlaganja načelnika u 17,05 h. 

 

1. U Upravnom odjelu radilo se na izvršenjima proračuna i na svoj dokumentaciji koja je 

potrebna da bi se zatvorilo prošlogodišnje poslovanje. 

2. Završava se s uplatnicama za naknadu za groblje, a za komunalnu naknadu je 

završeno, te će sve to biti podijeljeno građanima u narednim danima. 

3. U suradnji s INA d.d. Zagreb smo dobili podatke kako bi mogli sklopiti ugovore za 

prava služnosti na općinskim parcelama za naftovode, plinovode i druge objekte. 

Trenutno se pomoću dobivenih karti radi popis čestica i vrsta instalacija koji će biti 

podloga za dobivanje prava služnosti. S INA d.d. u tijeku je i potpisivanje tripartitnog 

ugovora za plaćanje izrade izmjena prostornog plana koji će oni financirati u cijelosti. 

4. U tijeku su IV izmjene prostornog plana, čeka se unos karata za pojavu klizišta, pa 

kasnije slijedi javna rasprava. 

5. U sklopu projekta uređenja Parka hrvatskih branitelja, INA d.d. će sufinancirati i 

izvesti likvidaciju bušotine u parku. 

6. Direktor i ravnatelj uprave Županijskih cesta su bili na razgovoru u OKI kako bi 

definirali potrebe za održavanje cesta, propusta i graba. 

7. Traži se način rješenja izvora financiranja autobusnih stajališta. 

8. Idući tjedan je zakazano čišćenje graba na području županijskih cesta. 

9. Proveden je natječaj za izgradnju reciklažnog dvorišta, te se do 22. svibnja trebaju 

odabrati ponude. 

10. Proveden je i natječaj za sanaciju poljskih putova. 

11. U tijeku je i sklapanje ugovora o zakupu sa DV Proljeće. 

12. Provedeni su i natječaji za potrebe udruga, trenutno je na pregledu dokumentacija, a 

zatim slijedi ocjenjivanje od strane povjerenstva. 

13. Radi se na dobivanju analize vode iz pročistača Ščapovec i Ulice Kralja Tomislava, 

kako bi mogli dobiti od Ministarstva zaštite okoliša mišljenje o projektu, pa tek onda 

imamo osnovu za traženje povrata sredstava za IPARD. 

14. Izvedena je i sanacija nadstrešnice bine ispred Pučkog doma Krišci. 

15. Izvršena je prijava prema Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova za 

rekonstrukciju grijanja u oba objekta DV Proljeće za koje imamo projekte. 

16. Prema Zagrebačkoj županiji smo prijavili sljedeće: Upravnom odjelu za EU fondove, 

zahtjev za pokriće troškova nadzora za kanalizaciju IPARD; Upravnom odjelu za 

promet i komunalnu infrastrukturu za investiranje održavanja nerazvrstanih cesta i 

dokumentaciju za sanaciju klizišta; Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak 

i šumarstvo, za izradu grijanja u Pučkom domu, te za parkiralište uz groblje u Kloštru; 

isto tako i za organizaciju konjogojske izložbe; Upravnom odjelu za gospodarstvo, za 

turističke manifestacije smo prijavili gulašijadu. 

17. Sredstva za proljetnu sjetvu u iznosu od 400 tisuća kn smo prebacili 29.veljače na 

račun ugovaratelja, kako bi on s poljoprivrednicima mogao realizirati stavke ugovora. 

18. Raspisat će se natječaj za investiranje održavanja nerazvrstanih cesta, izgradnju 

energetike u Ulici Kralja Tomislava; natječaj za izradu projekata ceste i nogostupa u 

Ščapovcu; a ova dva zadnja projekta ćemo prijaviti na županijski natječaj. 
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19. Nakon pregleda projekata koje je izradila Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Ivanić-Grad, 

za Ulicu Poljanski brijeg te ostatak vodovoda u naselju Marča, donijet ćemo odluku da 

ista firma provede natječaj za izgradnju istih. 

20. Ovaj tjedan se pristupilo košnji na području OKI, i isto tako i uređenju drvoreda tj. 

stabala, sa kojih su zadnjih godina, za vrijeme jačih nevremena padale suhe grane. 

Zbog sigurnosti svih nas, a i prevencije štete, pristupilo se preventivnom uklanjanju 

grana ili stabala prema uočenim situacijama, tj. označenim stablima sa kojih su padale 

grane na Promenadu. Za nijedno drvo nije izdan nalog za rušenje, već je slijedom 

obrezivanja suhih grana došlo do stabala s jednom ili nijednom granom i onda se u 

tom slučaju, zbog estetike i sigurnosti moralo ukloniti ista. Ista ta debla su smetala 

zdravim stablima da se prirodno razvijaju u krošnju. Za promenadu, odabran je 

izvođač za izradu projektnog rješenja i izdana je narudžba za firmu Urbing d.o.o. za 

poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša, a projektant je Zvonko Kufrin, 

diplomirani inženjer arhitekture. U projekt je uključeno i cjelokupno uređenje 

pješačkih površina i kolni prilazi parcelama, Promenada i prateća urbana oprema i 

javna rasvjeta. Bit će i sadnja novog drveća, a održat će se i javna rasprava i uvid u 

projektna rješenja i svi građani će moći dati svoje primjedbe i prijedloge. 

21. 31.ožujka održana je skupština Ivaplina na kojoj je razriješena bivša direktorica Željka 

Jambrešić, a imenovan je novi direktor Darko Rupčić. Kao što sam već rekao na 

prošloj sjednici vijeća, ja sam bio protiv tog prijedloga. 

 

PITANJA NAČELNIKU: 

Sa postavljanjem pitanja u aktualnom satu počinje se u 17:15 h. 

 

MISLAV LUKŠA: Javio sam se u ime Kluba vijećnika „Bolji Kloštar“. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Mene se ništa nije pitalo u vezi toga. 

MISLAV LUKŠA: Početkom 2014.godine pokrenuli smo pitanja o novom DV-u, u 

sadašnjem nema mjesta za djecu. Imam i pitanje za predsjednika OV-a. Zadnji put ste me 

optužili da lažem, da Vama na vijeće nije došao niti jedan dokument koji Vam je proslijeđen. 

Ja posjedujem dokumentaciju koja je proslijeđena. Molba OŠ Braće Radića upućena je 

načelniku i OV-u. Molba za financiranje produženog boravka isto. 

Kada će biti izmjena prometnog znaka? I još je poslana jedna zamolba, navodno je izgubljena. 

Župa je uputila OV-u dopis, mi ga nismo dobili. Načelniče, skrivate dokumente. Hoće li biti 

pokrenuti javni radovi? A Zakon o socijalnoj skrbi? U vezi Ivaplina, učinili ste štetu ovoj 

općini. Da ste zastupali interese OKI, izašli bi sa sastanka. Zašto nemamo nijednog direktora 

u nijednom zajedničkom poduzeću? 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Isteklo Vam je vrijeme. 

MISLAV LUKŠA: Vezano uz kanalizaciju, kako Vi mislite komunalno opremiti općinu? 

Kako mislite kad su projektanti zgroženi i kanalizacijom i vodovodom; po sredini ceste gdje 

su projektirali kanalizaciju prolazi županijski vodovod? 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Prekoračili ste svoje vrijeme izlaganja. 

MISLAV LUKŠA: A natječaj za Promenadu? 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Prozvan sam. Rekli ste neistinu u tom dijelu da ja zlorabim 

ovlasti i zadržavam dokumente. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U raspravi o Statutu DV-a spomenut je broj čestice. 

Od Ivanić-Grada je otkupljen vrtić, prilikom uknjižbe u katastru je došlo do greške. Vezano 

uz kapacitete vrtića, naći ćemo rješenje do rujna ove godine. Za javne radove ćemo Vam 

dostaviti odgovor u pisanom obliku. OKI ima udio 20%  u Ivaplinu i dakle, s 2 glasa nemamo 

većinu. Vezano uz kanalizaciju, najveći problem je vodovod. Firma nema javnopravne 

ovlasti, a građevinska dozvola izdana je u Dugom Selu. Kod nas nema podataka da je na tom 



7 

 

mjestu vodovod. Upozorili smo ih na to i postoji zapisnik o tome. Bili smo na sastanku u 

Hrvatskim vodama. Potrebno je spajanje firmi Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad i 

Odvodnje Ivanić-Grad. 

MISLAV LUKŠA: Dalje sam tražio riječ. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Ja prije tebe. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Idemo prema redoslijedu. 

NIKOLINA PAVELIĆ:  Mislim da nije dobro da se te firme spoje. Koja je stručna osoba 

utvrdila da se mora porušiti drveće na Promenadi i po kojoj osnovi? Zašto takav plan i 

prijedlog rušenja nije bio prije svega prezentiran na vijeću? Koliko je sredstava utrošeno u 

izvođenje radova u 2. Vinogradskom odvojku i da li mislite da su ti radovi kvalitetno 

izvedeni? Kada će početi krčenje općinskog puta na spoju 2.a Vinogradskog odvojka i Ulice 

Kralja Tomislava? Gdje je projekt kojeg ste spomenuli na moje pitanje od 15.12.2015.godine 

za postavljanje koševa za smeće i kada će se napokon realizirati postavljanje koševa po 

nogostupima i šetnici? To pitanje učestalo postavljam od 2013.godine. U Pučkom domu u 

Kloštru u prostoriji gdje se uglavnom smještaju izvođači, strop samo što se ne uruši na 

jednom dijelu jer je prepun vlage i plijesni. Kada to mislite sanirati? Tamo je smješten i dio 

inventara iz stare apoteke, molila bih da se taj inventar premjesti na sigurno, jer je to ipak 

kulturno dobro. Zimska služba službeno traje do 15.04.2016. Hoće li se pristupiti čišćenju 

sipine prije 15.04., velika je vjerojatnost da snijega više neće biti, ili ćemo opet čekati do 

8.mjeseca pa očistiti tek prije Velike Gospe? Planirate li ove godine organizirati akciju Zelena 

čistka i kada? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na prvo pitanje sam već odgovorio. Vezano za 2. 

Vinogradski odvojak, u nastavku imamo i točku dnevnog reda vezano uz poljske putove, pa 

su tamo i te stavke. Vezano za 2.a Vinogradski odvojak, prolazio sam tamo i vidio da je 

neadekvatno napravljeno i to pitanje će se riješiti. Koševi će se postaviti u sklopu Projekta 

Promenada. Inventar je bio u staroj apoteci, a izvadili smo ga za potrebe snimanja. Zaštićeniji 

je u Pučkom Domu nego u apoteci, ali to će se sve sanirati. Palo je kreča vjerojatno iz rupe, 

jer sad nitko nije krečio. U vezi čišćenja sipina, probat ćemo to organizirati preko udruga, ako 

ne, trebat ćemo raspisati natječaj. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Koliko su koštali radovi? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ne znam napamet. Već je bila jedna Zelena čistka. 

Čistili smo od 9 do 15 sati 2 km. Očistili smo jako dobro i kvalitetno. 

ZDRAVKO LOJNA: Ove godine navršava se 25 godina od početka Domovinskog rata. 

Puno ljudi iz Kloštra je sudjelovalo u njemu, a mnogi se nisu ni vratili. Samo treba spomenuti 

65. Samostalnu bojnu, Tigrove, Risove i Pume. Jedna smo od rijetkih općina koja odaje 

počast samo nazivom našeg parka- Park hrvatskih branitelja. Da li je to dovoljno? Mogli bi 

preimenovati u skladu s tim i neke ulice i dijelove općine. Što ćete učiniti da se to promijeni? 

Gotovo prije godinu dana, na moju inicijativu, na OV-u donijeta je odluka o sazivanju 

posebne sjednice vezane uz probleme u trgovačkim društvima kojima je OKI većinski vlasnik 

ili suvlasnik. Kada će se održati ta tematska, posebna sjednica? Klizišta su veliki problem, 

posebno u Ulici Poljanski brijeg. Mnogo ljudi zbog njih ne može doći na svoje parcele. Kada 

će se to sanirati? 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: 90 % građana Kloštra ne može doći do tih parcela. Budite toga 

svjesni. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Reći ćete da sad ovo nema veze, ali ima. Prije 

nekoliko sjednica dobili smo prijedlog za grb. Bilo bi lijepo da do listopada ove godine 

imamo grb. Treba sazvati Odbor za preimenovanje ulica i trgova i Odbor za branitelje, te naći 

neko zajedničko rješenje. A nemamo ni Dan branitelja u OKI. Trebali bi održati tematsku 

sjednicu i što se tiče aglomeracije. Imamo problema sa klizištima, neka područja spadaju u 
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nadležnost Zagrebačke županije, a za sanaciju samo jednog klizišta nekada je možda potreban 

cijeli općinski proračun. 

MISLAV LUKŠA: Povreda poslovnika! Ja sam se e-mailom javio za riječ, prvo za Klub 

vijećnika, pa osobno. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Prema saznanjima sa današnje sjednice, sjednica Kluba 

vijećnika nije održana, te drugi članovi kluba vijećnika nisu bili upoznati sa Vašom prijavom 

u ime Kluba. Idemo dalje. 

ZLATKO GOLUBIĆ: Mala je investicija za klizišta. Kako to da dok ovaj proračun ima 

najveći gubitak, načelnik si diže plaću? To treba objasniti građanima. Možete li prezentirati 

koji su zahtjevi podnijeti za EU fondove, kada i u kojem iznosu? Što se tiče Promenade, 

podržavam načelnika Filipovića jer breze imaju ograničeni rok trajanja. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na pretprošlom vijeću je bilo odobreno povećanje 

plaće. Načelnik si ne isplaćuje dnevnice, od tada se za sve koristim svojim, a ne službenim 

vozilom. Vezano uz EU fondove, OKI je jedina općina uz Pokupsko i grad Svetu Nedelju u 

Zagrebačkoj županiji koja ima projekt IPARD koji je financiran iz EU fondova. Veći su 

problem ministarstva. 

MIRKO IVAKOVIĆ: Što se tiče vage na placu, ljudi se žale da je zaključana, no mislim da 

to nije rješenje. Prije se za to brinuo Fond za poljoprivredu i možda bi on to ponovno trebao 

razmotriti. Bilo bi dobro što se tiče poljskih putova i radova na vodovodu, da prije nego se išta 

napravi, da predsjednik mjesnog odbora isto treba dati svoj potpisani pristanak na radove. 

Trebalo bi se nešto riješiti u vezi parkirnih mjesta u centru Kloštra, ponajprije zbog dostavnih 

kombija. Što se tiče Šumarije, da li će oni nastaviti održavati sve kao do sad?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U vezi problema sa vagom, ljudi preko Save dolaze na 

naš sajam. OKI je puno uložila u taj sajam gdje imamo trošak 10 puta veći od prihoda. 

11.travnja ove godine sam sazvao sastanak predsjednika mjesnih odbora u vezi poljskih 

puteva. Ispitat ćemo sve u vezi Ivaplina. Vezano uz uređenje centra Kloštra, bili smo na 

sastanku i moramo ići na projektno rješenje oko označavanja parkirnih mjesta. Trebali smo se 

ovaj tjedan naći sa predstavnikom Šumarije Novoselec. Uništavaju naše ceste. Planiramo 

tražiti donaciju i za DV.  

SINIŠA ĐURA: Postoji li zakon koji obvezuje na isplatu otpremnine bivšoj ravnateljici  

DV-a? Je li isplaćena i postoji li namjera za to ako nije? Što sa starom vodospremom općinske 

zgrade i njezinim uređenjem? Što se tiče klizišta, možda da napravimo stručnu analizu? U 

točci 7. izlaganja načelnika u zapisniku sa 25. sjednice piše da je „održan zajednički sastanak 

sa Ivaplinom i Vodoopskrbom i odvodnjom za uređenje samog centra Kloštar Ivanića, te je 

zatražena izrada idejnog rješenja“. Nije mi jasno od koga je zatražena izrada idejnog rješenja i 

kave veze s tim imaju Ivaplin i Vodoopskrba i odvodnja? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Isplaćena je otpremnina bivšoj ravnateljici DV-a u 

iznosu od 8 tisuća kn. Uređenje dvorišta općine je u sklopu projekta Promenada. Što se tiče 

klizišta, predan je zahtjev na Županijske službe za komunalnu djelatnost i promet i očekujemo 

da ćemo dobiti 80% od informativnih ponuda koje smo im priložili u zahtjevu. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Obzirom da smo iscrpili službeno vrijeme aktualnog sata, a za 

riječ su se još javili vijećnici Bokun, Bunjevac, Novosel, Balenović i Lukša, zamolit ću 

Vas,obzirom da aktualni sat traje sat vremena, da imate razumijevanja. 

ŽELJKO BOKUN: Što sa sanitarnim čvorom u Vatrogasnom domu u Čemernici? Mještani 

se bune, a obećali ste im to sanirati. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Dat je nalog prema vodoopskrbi da se napravi 

priključak. Tek poslije priključka možemo urediti sanitarni čvor. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Obzirom na pritisak većeg broja vijećnika da prekršimo 

Poslovnik i da aktualni sat traje duže, dajem 5 minuta pauze. 
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Nastavljamo dalje, prijedlog da se nastavi aktualni sat nije dobio većinu prisutnih vijećnika. 

 

T o č k a  2 . 

 

Rasprava o Izvješću o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2015. godinu i donošenje 

Zaključka. 

Utvrđuje se da izvjestitelj ravnatelj g. Dražen Malec nije prisutan.  

Potpredsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Vlahović otvara raspravu i utvrđuje da se nitko 

ne javlja. 

Zatvara se rasprava. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Vlahović utvrđuje da se zbog nedostatka 

kvoruma prekida sjednica vijeća u 18,27 h. 
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ZAPISNIK 

 

Sa nastavka 26. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 26.04.2016. 

godine s početkom u 17:10 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. Sjednici 

predsjedava predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Anja Tara 

Lang, viši referent pravne struke na stručnom osposobljavanju. 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: 

Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Mirko Ivaković, Zdravko Lojna, Željko Bokun, Ivica 

Novosel, Nikolina Pavelić, Mislav Lukša, Danijela Bardić, Siniša Đura, Božidar Balenović, 

Ivo Ćosić, Nenad Kukec 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Zlatko Golubić, Mario Haludek 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Vesna Gregčević Jelica 

Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica 

Vlatkica Šilipetar – računovodstveni referent  

Anja Tara Lang – viši referent pravne struke na stručnom osposobljavanju 

 

 

T o č k a  2. 

 

Nakon završene rasprave donošenje Zaključka o Izvješću o radu područne knjižnice Kloštar 

Ivanić za 2015. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje na glasanje navedeno Izvješće.  

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum. 

Sa 10 glasova „za“, 0 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donosi se 

 

ZAKLJUČAK 

o Izvješću o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o Izvješću o radu područne knjižnice Kloštar Ivanić za 2015., 

te isto usvaja. 

 

II. 

 

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

županije“. 
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MISLAV LUKŠA: Budući da ste prekinuli aktualni sat u prvom dijelu sjednice, predlažem 

da se zadnja točka dnevnog reda, „Razno“, prebaci na početak ovog nastavka sjednice. 

 

Daje se prijedlog vijećnika Mislava Lukše na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika. 

Sa 3 glasa „za“, 6 „protiv“ i 4 „suzdržana“, prijedlog nije usvojen. 

 

 

T o č k a  4. 

 

 

Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 

2015. godinu i donošenje Zaključka. 

Načelnik Željko Filipović uvodi u temu: 

Izvješće smo uputili prema županijskim službama. Jedinstveni upravni odjel OKI izradio ga je 

u suradnji sa komunalnim poduzećem Ivakop. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: Smatram da bi predsjednik i članovi Odbora za komunalno imali isto 

nešto za reći na ovo izvješće, no tu ih nema. Jeste li u skladu sa Zakonom o otpadu napravili 

reciklažno dvorište za neopasni otpad i drugo reciklažno dvorište za građevinski otpad? Jeste 

li to sve predvidjeli u ovom izvješću i jeste li spomenuli da nešto nemate i podatak kada to 

planirate ispraviti? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Prošle godine smo napravili projekt za izgradnju 

reciklažnog dvorišta, dobili građevinsku dozvolu i na osnovu toga smo od Fonda za zaštitu 

okoliša dobili suglasnost da možemo ići u provedbu natječaja za izgradnju istog, gdje bi fond 

sufinancirao 80% sredstava od iznosa najpovoljnije ponude do iznosa od 1.700.000,00 kn, ako 

se ne varam. Ove godine je raspisan natječaj i rok za odabir najpovoljnije ponude je 

22.svibnja. Prošli tjedan je održan skup komunalnih poduzeća gdje je pročelnik za komunalnu 

djelatnost rekao da je od 34 jedinica lokalne samouprave, izvješće o provedbi plana 

gospodarenja otpadom izradilo samo njih 11. Glede reciklažnog dvorišta za građevinski 

otpad, tu još pravilnici ne postoje. 

MISLAV LUKŠA: U izvješću piše da je reciklažno dvorište projektirano, ima pravomoćnu 

građevinsku dozvolu i da je u fazi javne nabave, no ne piše za koju vrstu otpada je to 

reciklažno dvorište i to treba popraviti. 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika. 

Sa 9 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 

 

II. 
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Izvješće čini sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

 

Izvješće se dostavlja Zagrebačkoj županiji. 

 

IV. 

 

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

 

 

IVO ĆOSIĆ: Predlažem da objedinimo raspravu od 5. do 12. točke dnevnog reda, a glasanje 

o točkama da bude odvojeno. 

Daje se prijedlog vijećnika Ive Ćosića na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika. 

Sa 10 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, prijedlog vijećnika Ive Ćosića je usvojen. 

 

T o č k e  od  5.  d o  1 2. 

 

Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine i donošenje Zaključka 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2015. godini 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u  

2015. godini 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2015.  

godini 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom  

odgoju i naobrazbi u 2015. godini 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi 

Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini 

Načelnik Željko Filipović uvodi u teme. Izvješća sadržana u točkama od 5. do 12. dnevnog 

reda prileže zapisniku. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara objedinjenu raspravu o točkama 5.-

12. dnevnog reda. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Kao predsjednik Odbora za financije i proračun, konstatiram da 

smo održali sjednicu 30.03.2016.godine i da je na njoj prvotno bilo prisutno 6, a onda 5, od 7 

članova odbora. Na sjednici su prihvaćena sva izvješća osim Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 

2015. godinu. 

MISLAV LUKŠA: Javljam se ispred Kluba vijećnika. Zašto se ne objavljuju odluke 

načelnika na internetskoj stranici OKI? Konstantno protežirate jednu udrugu, a ovako u svoje 

ime ću reći da kupujete glasove određenih ljudi u vijeću. U jednoj od odluka je vidljivo i da se 

snima nova kanalizacija. Podijelite te novce utrošene na snimanje građanima OKI. Nekim 

udrugama se daju komercijalne djelatnosti Vašim odlukama. Vi Željko Filipović niste 

dostojni imena svoje stranke. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša nemojte vrijeđati načelnika. 
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MISLAV LUKŠA:Odbor za financije i proračun Vam nije prihvatio Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture jer ste od planiranih 16 

milijuna, ostvarili 5 milijuna kuna. Pogledajte kako izgleda cijela Donja Čemernica. Navodite 

da ćete sredstva iz fondova EU povući, samo ne znam iz kojih fondova. Što se tiče ostalih 

izvješća, na kraju prosinca prošle godine smo radili rebalans svih ovih stavki da se izmijene 

na način koji Vama odgovara, da Vam izvršenje bude maksimalno. U poljoprivredi ste 

kreditirali neke privatne firme, a ta sredstva bi trebali vratiti poljoprivrednicima. Što se tiče 

subvencioniranja kredita poljoprivrednicima, tu stavku niste ni jedne lipe izvršili. Koliko ste 

kvadrata poduzetničke zone opremili za investitore? Koliko ste radnih mjesta otvorili? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za suvenire, njih nažalost nemamo na 

području OKI, a izrađuje ih jedna udruga koja je s našeg područja. Ako se već trebamo s 

nečime predstaviti, oni mogu izraditi nešto lijepo, kvalitetno i jeftino čime i njeguju našu 

tradiciju. Što se tiče kanalizacije, tu nemate pojma. Ne znate što se sve po zakonu treba raditi, 

sve je transparentno. Donijeta je odluka da Vodoopskrba i odvodnja raspiše natječaj, a OKI je 

samo potvrdila tu odluku i izabrala najpovoljnijeg izvođača. U vezi naštimavanja, sami znate, 

rekli ste mi da super radim, ali da se trebam prezentirati bolje. To je Vaš problem. Nisam sam 

sebe hvalio, nego JUO i vijećnike koji ste i donijeli takav proračun. To sve bude ostalo 

Kloštru i njegovim građanima. 

IVICA NOVOSEL: Svi smo osjetljivi na kritiku, no ovo vijeće mora biti prostor 

argumentacija. Osvrnut ću se na izvješća u vezi socijalnih potreba, kulture, sporta i 

poljoprivrede, jer je tu kritična situacija. Ova prezentacija, mogli smo sva ta izvješća pročitati, 

trebali ste reći koje su konkretne efekte dala uložena sredstva. Nezadovoljan sam što se tiče 

informacija o kulturi i sportu, ne vidim iz izvješća koji su uspjesi bili u tim područjima. 

Jedino sam zadovoljan sa izvješćem o poljoprivredi. Ali, s druge strane, razumijem Vas i 

znam kakve probleme imate. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Mislim da je bitno da uvažimo kritike i više planiramo 

za budućnost. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Za rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta bilo je planirano 

2 milijuna kn iz fondova EU, za Čemernicu Lonjsku, a realizirano je oko 4 tisuće kn. Da li se 

projekti nisu radili ili mi nismo dobili te projekte? Neki od nas su upozoravali da se ne 

stavljaju u planove fondovi za koje nema spremne dokumentacije. Realizacija je gotovo u 

svim stavkama manja od planirane, a to je  najizraženije u stavkama vezanim uz javne 

površine; izgradnju nogostupa i biciklističke staze u Ulici Kralja Tomislava; uređaje 

komunalne infrastrukture; održavanje makadam cesta; krpanje rupa; atmosferske vode; divlje 

deponije; socijalne potrebe, potrebe u kulturi; staru apoteku, čije renoviranje prebacujemo iz 

godine u godinu; poljoprivredu, konkretno osjemenjivanje krmača. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Konkretno, vezano uz program gradnje i nerazvrstane 

ceste, projekt  možemo realizirati tek ako ga možemo negdje i prijaviti. Mi imamo projekt i 

građevinsku dozvolu, no nemamo i nije bilo nijednog fonda, natječaja i sl. gdje ga možemo 

prijaviti. A da je slučajno nešto i postojalo, to se mora predvidjeti u programu i proračunu. 

Isto tako je i s izgradnjom nogostupa. Realizirano je ono što je bilo moguće. 

SINIŠA ĐURA: Ovo s proračunom bi već svima trebalo biti jasno. Što se tiče izvršenja 

javnih potreba u kulturi, ne bih se složio s prethodnim govornikom gosp. Lukšom, koji je na 

neki način omalovažavao rad udruge „Prijatelji Kloštra“. Trebaju se svi ugledati na tu udrugu 

jer su oni pioniri u osmišljavanju Kloštranskih suvenira. Vezano uz Program održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, višak od 712 tisuća kn se mogao iskoristiti za 

uređenje dvorišta DVD-a i općine, te za uređenje stare vodospreme. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ne bih se složio. Mislim da smo dobro procijenili da 

nismo išli u dodatne aktivnosti. Nismo bili 712 tisuća kn u plusu, nego smo bili u minusu i još 

smo uvijek. 
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MISLAV LUKŠA: Nisam nijednom riječju kritizirao udrugu „Prijatelji Kloštra“, već 

načelnika. Također konstatiram da je u puno stavki realizacija manja od planirane. 

Prvenstveno, mislim na stavke vezane uz izgradnju nogostupa i biciklističke staze u Ulici 

Kralja Tomislava; javne površine i Trg Sv. Ivana; groblje - koje ste mogli ograditi; socijalne 

potrebe - smanjili ste iznos mirovine do kojeg umirovljenici imaju pravo na božićnicu; 

kulturu; poljoprivredu - konkretno subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita. 

SINIŠA ĐURA: Gosp. Lukša je spomenuo realizaciju u kulturi, a dio koji je ostao 

nerealiziran se odnosi na staru apoteku, pa je, ako taj iznos zanemarimo, čitav ostali planirani 

iznos realiziran skoro u potpunosti.  

NIKOLINA PAVELIĆ: Od 2013.godine, otkad znam, se stalno prebacuje iz godine u 

godinu isti iznos, od 400 tisuća kn za staru apoteku. Tako da mi nitko ne može reći da nije 

bilo nikakvih projekata za prijavu. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Stara apoteka je bila prijavljena za sanaciju na svaki 

natječaj Ministarstva kulture i ne samo tamo. Prošle godine su nam se javile djelatnice da će 

nas doći obići ovo proljeće, no nisu, a problem je i promjena vlasti. 

ZDRAVKO LOJNA: Za razliku od prethodnog, ovaj načelnik radi transparentno. Bilo bi 

dobro kad pričamo o određenim stručnim temama, da se informiramo kod stručnih savjetnika. 

Trebalo bi biti više udruga poput „Prijatelja Kloštra“, jer oni poštuju kulturnu baštinu i 

tradiciju. Želio bi istaknuti načelnikovu sposobnost pronalaženja sredstava van općinskog 

proračuna.  

IVO ĆOSIĆ: Manji su prihodi od poreza, prireza i doprinosa, no naš proračun je uvijek tu 

negdje. Načelnik je uspio prikupiti sredstva od županije, države i raznih ministarstava, koja se 

zajedno s IPARD-om, kreću oko 6 milijuna kn. A što se tiče gosp. Lukše, on vrlo dobro zna 

koja sredstva moraju biti predviđena proračunom.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Načelnik je napravio mnogo, u okviru onoga što je mogao. Puno 

se napravilo i u sportu i u kulturi, sjetite se samo svih postignuća Karate kluba „KIK“, 

Nogometnog kluba Lipovec, Kloštranskih mažoretkinja, KUD-a Obreška, KUD-a Kloštar, 

Matice Hrvatske i Prijatelja Kloštra. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ne mogu se ne osvrnuti na aludiranje na pogodovanje udruzi 

„Prijatelji Kloštra“, jer su oni samo izložbama koje su organizirali nadmašili sredstva 

dobivena iz proračuna. A i normalno je da ako načelnik od njih naručuje suvenire, da će ih i 

platiti. U izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 7.750 000 kn, mislim da 

u povijesti OKI nema takve godine. S obzirom da je izvorni proračun OKI oko 8 milijuna kn, 

za ovo sve ostalo treba pribaviti novce, a kad sve zbrojimo dolazimo do iznosa od 12 milijuna 

kn. Ako smo gradili na našem području, dobrim dijelom bile su angažirane i naše tvrtke i tako 

su se otvarala i radna mjesta. 

MISLAV LUKŠA: To sve je dulje pripremano, prije načelnika, nije samo on zaslužan. Od 

mogućih 8 , mi smo povukli samo 3 milijuna kn za IPARD. Koliko je realno radnih mjesta 

otvoreno? 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Da li Vi smatrate da stanovnici dijela Općine gdje su 

napravljene ceste i kanalizacija ne žive puno bolje? Bolja infrastruktura je dobitak. 

SINIŠA ĐURA: U samohvali se da pretjerati. I ti neki uspješni projekti su još prije započeti. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: U realizaciji ovakvog proračuna sudjelovali su i neki vijećnici 

oporbe. Valja istaknuti npr. da u mandatu ovog načelnika, nijedne godine nije potrošeno 700 

tisuća kn za zimsku službu, što je nekada bila praksa. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz IPARD, imali smo projekt i građevinsku 

dozvolu, no morali smo se ponovno kandidirati za njega. Prije nisu mogli zbog otkupa jedne 

čestice u Sobočanima. Žao mi je i zbog mjesta na kojima su pročistači, otkupljena je zemlja 

minimalno, tako da ni ne možete u potpunosti izgraditi te pročistače. Trebali su i čitavi 

Sobočani biti realizirani. 
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NENAD KUKEC: Stanovnici Sobočana i Ščapovca nisu zadovoljni kanalizacijom. Od 146 

odluka načelnika, preko 50 ih je o financiranju i financijskim sredstvima. Trebamo dobiti više 

informacija o tome, datum i koja su financijska sredstva. Smetaju me nepokrpane ceste, što je 

s otvaranjem vodovoda? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče IPARD-a, kvaliteta je prema projektu. 

Trebao je biti bolji, no sada moramo prema njemu raditi. Ono što je po projektu je 

maksimalno ostvareno. Već šest mjeseci pokušavamo dogovoriti manje cijene priključaka, 

nismo još uspjeli. Žao nam je što nismo uložili u neku površinu u Sobočanima. 

IVICA NOVOSEL: Nismo se dalje od investicija pomaknuli. Imamo Fond za poljoprivredu, 

a što sa obrtnicima? Njima ništa ne dajemo. Pitanje DV-a se 3 godine nije pomaknulo. Nije 

sve tako svijetlo, trebaju nam investicije. 

IVO ĆOSIĆ: Rekao sam načelniku da može i bolje. Gdje ćemo staviti industrijsku zonu, pa u 

Ivanić-Gradu je prazna. Gosp. Novosel je već 15 godina u vijeću i vrlo dobro zna stvarne 

mogućnosti. 

IVICA NOVOSEL: Da je samo dio novaca kojeg ste dužni državi djelomično uplaćen u 

proračun općine, mi bi napravili korak naprijed. 

IVO ĆOSIĆ: Lažete, nisam ništa dužan. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ponovit ću, nije dobro da se javni novac iz općinskog proračuna 

stavlja u privatne džepove, vidjeli smo kako je to prethodna garnitura vlasti radila i kako su te 

firme završile. Onakvi troškovi vezani uz odvojak između 2 kružna toka i rad zimske službe, 

su takvi zahvaljujući vijećnicima tadašnje većine. Plaće radnicima su najvažnije, a i čini mi se 

da su neki od ovih vijećnika i krivično gonjeni zbog neisplate plaća. 

SINIŠA ĐURA: Nije dobro govoriti na način da se izazove ovakva reakcija, što smo i čuli od 

vijećnika Vlahovića. Nitko nije rekao da je netko općinski novac trpao u svoje džepove. 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Kršenje poslovnika – gosp. predsjedavajući, suprotno 

odredbama Poslovnika, dozvolili ste da gosp. Đura u replici na gosp. Novosela obrađuje moju 

repliku. Molim Vas da ubuduće govornika na to upozorite. 

 

Zatvara se rasprava i daju se na glasanje točke od 5. do 12. Dnevnog reda. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika. 

Daje se na glasanje točka 5. Dnevnog reda. 

Sa 10 glasova „za“, 0 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donosi se 

 

ZAKLJUČAK 

o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine  

 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine, od 15.03.2016. godine, KLASA: 022-

01/15-01/01, URBROJ: 238/14-02-16-07, te isto prima na znanje. 

 

II. 

 

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

županije“. 

 

 

Daje se na glasanje točka 6. Dnevnog reda. 
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Sa 10 glasova „za“, 0 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donosi se 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 7. Dnevnog reda. 

Sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donosi se 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 8. Dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „za“, 2 „protiv“ i 0 „suzdržana“ donosi se 

 

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2015. godini 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 9. Dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „za“, 0 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donosi se 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 

2015. godini 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 10. Dnevnog reda. 

Jednoglasno se donosi 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2015. 

godini 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 11. Dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „za“, 0 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donosi se  

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi u 2015. godini 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Daje se na glasanje točka 12. Dnevnog reda. 

Sa 11 glasova „za“, 0 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donosi se  

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi 
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Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini 

 

Izvješće prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

T o č k a  1 3 . 

 

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

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“  na području Općine Kloštar 

Ivanić na temelju ugovora u 2016. i 2017. godini. 

Pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu: Povjerenstvo je otvorilo ponude 11. ožujka 

2016. godine. Pristigle su četiri ponude, a na otvaranju su bili prisutni i predstavnici dvoje 

ponuditelja. Povjerenstvo je predložilo ponudu s najnižom cijenom.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

NIKOLINA PAVELIĆ: Zamolila bi, ako se izglasa Gradnja Lipovec d.o.o., s obzirom da 

smo s njima već imali iskustva, da se u ugovoru napomene da im se isplati naknada tek nakon 

odrađenog posla i pregleda nadležne osobe. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ništa nije bilo isplaćeno prije izvršenja radova, a to se 

sve može provjeriti u dokumentaciji. Radit će se i surađivati sa mjesnim odborima. 

NENAD KUKEC: Molim da ubuduće dobijemo i natječajnu dokumentaciju uz prijedlog 

odluke o odabiru ponude. Jer ako je planirana vrijednost nabave 100 tisuća kn, a najniža 

ponuda je 607,50 kn, ne vidim za što je ta ponuda, za jediničnu cijenu? Čega? 

PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Ovo nije prvi natječaj koji se radi na taj način, 

sredstva koja su osigurana u proračunu su u iznosu od 100 tisuća kn. Ne možemo unaprijed 

predvidjeti kolika će biti cijena kamena, radova ili koji će se radovi izvoditi. Ponuditelj 

upisuje jediničnu cijenu, a sukladno postignutoj cijeni mi naručujemo radove i trošimo 

sukladno osiguranim sredstvima u proračunu. 

SINIŠA ĐURA: Bilo bi dobro da se ubuduće u prijedlogu odluke o odabiru ponude ukratko i 

konkretno objasni natječaj i tražene jedinične cijene. 

IVO ĆOSIĆ: Krajnje je vrijeme da promijenimo ove troškovnike, kao što smo ih promijenili 

i za zimsku službu, jer može se staviti procijenjena ukupna količina. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Prihvaćam Vašu sugestiju, no to nije u mojoj moći, ni 

ne znam gdje ću biti za dvije godine. 

MISLAV LUKŠA: Ovo je loša praksa i plodno tlo za korupciju. Moglo se predvidjeti, pa i 

proračun je isto predviđanje. Možete i okvirni sporazum napraviti i primijeniti Zakon o javnoj 

nabavi. Ne vidimo dokumentaciju natječaja. 

PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Od početka sjednice je natječajna dokumentacija tu 

na stolu i tko god želi je može vidjeti. Što se tiče zakona, svi znamo tko ga donosi, a ovaj 

natječaj je pisan sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci OV-a. 

MISLAV LUKŠA: Niste nam ništa rekli za natječajnu dokumentaciju. 

SINIŠA ĐURA: Natječaj se može na više načina koncipirati i ovo je dobar način, samo se 

trebaju konkretno objasniti neke stvari ubuduće. 

IVO ĆOSIĆ: Nisam tražio promjenu zakona, nego troškovnika, a to se može. 

SINIŠA ĐURA: Može se na više načina napraviti, nemam problema da date sugestiju. 

ZDRAVKO LOJNA: Zašto je problem primijeniti zahtjeve nas vijećnika u praksu? 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“ . 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 
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ODLUKA  

o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  

„ ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA“ 

 

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Predlažem da, s obzirom da se radi o istoj problematici, 

objedinimo raspravu za točke 14. i 15. dnevnog reda, a glasanje o točkama da bude odvojeno. 

Daje se prijedlog vijećnika Tomislava Vlahovića na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Prijedlog vijećnika Tomislava Vlahovića je jednoglasno usvojen. 

 

T o č k e  1 4 .  i  1 5. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4339/3 k.o. 

Kloštar Ivanić 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 3969/3 i 

k.č.br. 3971/3 obje u k.o. Kloštar Ivanić 

Pročelnica Sanela Đura uvodi u temu: Uz prijedloge Odluka priloženi su i prijedlozi 

Ugovora koje nam je poslala HŽ Infrastruktura, a odnose se na pravo građenja željezničke 

pruge i denivelaciju Tedrovca i izgradnju nadvožnjaka u Tedrovcu i na pravo građenja 

željezničke pruge i denivelaciju „Boltovog Brijega“ i izgradnju podvožnjaka na „Boltovom 

Brijegu“. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: Ovdje bi trebao biti i predsjednik Odbora za prostorno uređenje i 

komunalnu djelatnost. U vezi podvožnjaka koji će se graditi, postoji li mogućnost da utječemo 

na taj projekt? Jer ćemo na tom području imati velike probleme s podzemnim vodama. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na Odboru sam i ja ukazao na taj problem i Vi ste me 

sad praktički citirali. Nažalost, sada ne možemo više ništa, trebalo se nešto pokušati prije 

2013.godine, kada se počelo s projektiranjem. A i u samoj prepisci sa HŽ-om se u njihovim 

dokumentima potkrala pravopisna greška i pisalo je i nadvožnjak i podvožnjak. 

IVO ĆOSIĆ: I u Odluci i u Ugovoru piše da se to odnosi na pravo građenja bez naknade. Da 

li se tu može nešto učiniti? 

MISLAV LUKŠA: Ovoj općini treba gazda koji se može sa HŽ-om dogovoriti da 

podvožnjak postane nadvožnjak. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na potpisivanju ugovora 2013.godine je sve izneseno i 

sve je usuglašeno s prostornim planom. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 

4339/3 k.o. Kloštar Ivanić 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA  

o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4339/3 k.o. Kloštar Ivanić 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić razmatralo je prijedlog Ugovora o osnivanju prava 

građenja na k.č.br. 4339/3 k.o. Kloštar Ivanić radi formiranja građevinske čestice za potrebe 

željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, denivelacije ŽCP-a Tedrovec i izgradnje 

nadvožnjaka Tedrovec. 

Članak 2. 
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Utvrđuje se da se Ugovor sklapa sa HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o., za upravljanje, 

održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, a pravo građenja osniva se za korist 

Republike Hrvatske koju po Zakonu o željeznici ( Narodne novine br 94/13 i 148/13) 

predstavlja Upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o, kao 

investitor i nositelj prava građenja po lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/13-01/110, 

Urbroj: 531-05-1-14-62 od 06.06.2014. godine  izdanu od Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja. 

Članak 3. 

Pravo građenja na k.č.br. 4339/3, k.o. Kloštar Ivanić osniva se bez naknade, sukladno Zakonu 

o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne 

novine br 80/2011) 

Članak 4. 

Prijedlog Ugovora sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 5. 

Na potpisivanje istoga ovlašćuje se Općinski načelnik. 

Članak 6. 

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

 

Prijedlog Ugovora prileži Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio. 

  

Daje se na glasanje prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 3969/3 i k.č.br. 

3971/3 obje u k.o. Kloštar Ivanić 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA 

o osnivanju prava građenja na k.č.br. 3969/3 i k.č.br. 3971/3 obje u k.o. Kloštar Ivanić 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić razmatralo je prijedlog Ugovora o osnivanju prava 

građenja na k.č.br. 3969/3 i k.č.br. 3971/3 obje k.o. Kloštar Ivanić radi formiranja građevinske 

čestice za potrebe rekonstrukcije, nadogradnje i obnove željezničke pruge M103 Dugo Selo – 

Novska, denivelacije ŽCP-a „ Boltov brijeg“ i izgradnje podvožnjaka „ Boltov brijeg“. 

Članak 2. 

Utvrđuje se da se Ugovor sklapa sa HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o., za upravljanje, 

održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, a pravo građenja osniva se za korist 

Republike Hrvatske koju po Zakonu o željeznici ( Narodne novine br 94/13 i 148/13) 

predstavlja Upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o, kao 

investitor i nositelj prava građenja po lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/13-01/110, 

Urbroj: 531-05-1-14-62 od 06.06.2014. godine  izdanu od Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja. 

Članak 3. 

Pravo građenja k.č.br. 3969/3 i k.č.br. 3971/3 obje k.o. Kloštar Ivanić osniva se bez naknade, 

sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina ( Narodne novine br 80/2011) 

Članak 4. 

Prijedlog Ugovora sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 5. 

Na potpisivanje istoga ovlašćuje se Općinski načelnik. 

Članak 6. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Glasniku Zagrebačke županije“. 
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Prijedlog Ugovora prileži Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio. 

 

 

T o č k a  1 6 . 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o preuzimanju i prijevozu umrle osobe na 

obdukciju 

Pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu: Pred Vama se  nalazi prijedlog Odluke o 

preuzimanju i prijevozu umrle osobe na obdukciju, kojom bi, prema njihovom prijedlogu, 

prepustili da taj posao iz svojih sredstava odrađuje Zagrebačka županija do kraja 2016.godine. 

 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje prijedlog Odluke o preuzimanju i prijevozu umrle osobe 

na obdukciju 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA 

o preuzimanju i prijevozu umrle osobe na obdukciju 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom Općina Kloštar Ivanić prenosi poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe 

ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od 

mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: pruzimanje i 

prijevoz umrle osobe na obdukciju) na Zagrebačku županiju do kraja 2016.godine iz čijeg će 

se proračuna financirati navedena usluga 

Članak 2. 

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

 

T o č k a  1 7 . 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Vatrogasnoj zajednici Kloštar Ivanić 

Načelnik Željko Filipović uvodi u temu: Pred Vama se nalazi prijedlog Odluke i izgled 

Ugovora. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: Sporno je da vatrogasci taj ugovor nisu vidjeli. Mi ćemo donijeti 

Odluku,a tekst Ugovora će činiti njen sastavni dio, mi ćemo fiksirati taj Ugovor, a smisao 

ugovora je da se dvije strane dogovore. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Netočan navod. Prije mjesec dana su tajnik i 

predsjednik Vatrogasne zajednice dobili primjerak ugovora i suglasni su s njegovim 

sadržajem. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje prijedlog Odluke o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava Vatrogasnoj zajednici Kloštar Ivanić 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA   

o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Kloštar Ivanić 

 

Odluka i prijedlog Ugovora prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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T o č k a  1 8 . 

Razno. 

ŽELJKO BOKUN: Vezano uz uređenje Parka hrvatskih branitelja, da li će se oko njega 

postaviti stupići da se više auti tamo ne parkiraju? Kad se kosi trava na javnim površinama u 

OKI, primijetio sam da se ona ne skuplja. INA uklanja pasivnu bušotinu iz parka, tu će isto 

doći do oštećenja, da li postoji mogućnost dogovora oko naknade za to i sufinanciranje 

uređenja? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Bušotina se nalazi na čestici čiji je vlasnik INA, to se 

veže uz sam projekt uređenja. U dogovoru sa direktorom okruga, u lipnju ili srpnju, oni će uz 

minimalna oštećenja ukloniti bušotinu i vratiti taj dio u prijašnje stanje. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Koliko je OKI uključena u obilježavanje i postavljanje 

spomenika 5.svibnja u Samostanu sestara karmelićanki? Da li će se još drveća rušiti na 

Promenadi? Tko je direktor Ivaplina? Kada će se riješiti konačno normalno funkcioniranje 

Obiteljskog radija Ivanić? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Čestica ispred samostana je županijska i uputio sam 

prema županijskim službama dokumente koji su bili upućeni prema OKI. Dalje Vam ne mogu 

reći, ali čim saznam neke informacije, ću Vam ih proslijediti. Drveće se neće više rušiti. 

Direktor je imenovan, Darko Rupčić, to sam Vam već rekao na aktualnom satu. Vezano uz 

Obiteljski radio Ivanić, to sve moramo riješiti s Ivanić-Gradom i Križem.  

NIKOLINA PAVELIĆ: Čita otvoreno pismo dr. sc. Barbare Španjol-Pandelo. Pismo prileži 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. Nadalje konstatira: Što se tiče rušenja na Promenadi, 

dobila sam mail od „Zelene akcije“ u kojemu navode da su prema Registru zaštićenih 

kulturnih dobara crkva, zgrada stare ljekarne i drvored kestena zaštićeni. A i Konzervatorski 

odjel bi trebao dati suglasnost na projekt koji bi se trebao realizirati. Smatramo i da je 

prekršena procedura jer nije bila održana javna rasprava o projektu. Da li imate popratnicu od 

Hrvatskih šuma za drva? Vaš komunalni referent nam je odgovorio da se rušilo temeljem 

Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti. A i smatram da bi trebao biti i botaničar u 

komunalnom odjelu. 

 

Zaključuje se sjednica u 20,15h. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća: 

Anja Tara Lang                                                                               Krešimir Bunjevac 
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