
                       
  

   REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

      OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-17-5 

Kloštar Ivanić, 10.07.2017.  

                                                  

                                                                                                                                         

ZAPISNIK  

 

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 10.07.2017. godine s početkom 

u 16 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava 

predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Gabrijela Cota, 

administrativni referent na stručnom osposobljavanju. 

 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Ivan Novak, Josip Vrbat, 

Jelena Lacković – Žertuš, Josip Tučkorić, Damir Kašnar, Dragan Vuković, Miljenko Majdek, 

Nenad Kukec, Dražen Božić. 

 

Danijela Bardić – pridružuje se u 16:10 

Jozo Vuković – pridružuje se u 16:15 

Mislav Lukša – pridružuje se u 16:17 

Božidar Balenović  – pridružuje se u 16:45 

 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Mario Haludek  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Radojka Šporer, Zvonimir Gaiger  

Mateja Pokas – pravni referent 

Vlatkica Šilipetar - računovodstveni referent 

Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica 

Gabrijela Cota – administrativni referent na stručnom osposobljavanju 

 

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

otvara raspravu o zapisniku sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.  

Utvrđeno je da se nitko ne javlja za riječ i daje se zapisnik sa 1. sjednice na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum. 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća. 

 

                                             

 

 



 

D n e v n i  r e d : 

 

- Aktualni sat 

       

1. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za 2016. g.,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017. godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o izvršavanju 

Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o proračunu Općine 

Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine 

kao i III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prihvaćanju  i načinu financiranja kapitalnih 

projekata Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija 

nerazvrstanih cesta u naselju Čemernica Lonjska, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru potpredsjenika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić  

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

12. Razno. 

 

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

Vijećnik Miljenko Majdek predlaže da se po točkama 2. – 6. objedini rasprava. 

Daje se na glasanje prijedlog promjene dnevnog reda, vijećnika Miljenka Majdeka gore 

navedenog. 

Sa 9 glasova ,,za“ , 2 ,,protiv“ prijedlog je usvojen.  

 

Načelnik Željko Filipović kao predlagač povlači točku 9. Rasprava o prijedlogu i 

donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 



Kloštar Ivanić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.  

Sa 9 ,,za“ i 2 ,,protiv“ glasa usvaja se dnevni red.  

 

U 16:15  h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u 

Općini Kloštar od 12.06.2017.godine. 

Sa postavljanjem pitanja općinskom načelniku u aktualnom satu počinje se u 16:20h. 

 

U 16:40h završava se aktualni sat. 

 

 

 

AKTUALNI SAT  

U 16:15  h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u 

Općini Kloštar od 12.06.2017.godine. 

- Izgrađeno je 17 priključaka na odvodnju u naselju Ščapovec i još je 8 zahtjeva za izgradnju. 

Također postoje i zahtjevi za ul. Kralja Tomislava, gdje će se također izgraditi priključci za 

odvodnju.  

- Radovi na uređenju ceste u naselju Ščapovec, još su uvijek u tijeku, no završiti će se u 

narednih tjedan ili dva. 

- Radovi na parkiralištu na mjesnom groblju u Kloštar Ivaniću.  

- Napravljena je stanica za autobus u Kloštar Ivaniću.  

- Napravljena je i nadstrešnica na autobusnoj stanici u Ščapovcu.  

- Napravljena su dva priključka na plinovod u domovima; Krišci i Čemernica.  

- Signalizacija je djelomično odrađena, još se radi na tome. 

- Popravljanje oštećenja na cestama Općine Kloštar Ivanić je također odrađeno 

- Ivaplin je zamijenio čelični dio voda plinovoda u Predavcu.  

 

MILJENKO MAJDEK: Imate li kakve informacije o mogućim radovima na cesti od 

Bešlinca prema Staroj Marči, s obzirom da je cesta u jako lošem stanju.     

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Županijske ceste pristupiti će radovima na dijelu ceste 

prema Dubravi do 9. mjeseca. Održavati će se investicijski i ceste prema Krišcima i na 

ostalim dijelovima koji su u njihovoj nadležnosti. 

NENAD KUKEC: Ima li kakvih informacija o prijavama poljoprivrednih šteta s obzirom na 

elementarnu nepogodu koja nas je zadesila prije nekoliko dana?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nije bilo prijava šteta.  

DRAŽEN BOŽIĆ: Mještani su zabrinuti za širinu ceste na ulasku u naselje Ščapovec kao i 

za dvostruku krivinu. Možda bi službe trebale više voditi brige vezano za radove na cestama 

jer završni rad je često ocjena sveukupnog izvođenja radova.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za širinu ceste, ona mora biti onakva kakva je 

po troškovniku i prostornom planu. Nakon završnog sloja bi trebalo biti bolje.  

MISLAV LUKŠA: Glede jednosmjenske nastave u osnovnoj školi, ima li mogućnosti s 

obzirom na veliki kredit, da napravimo još dvije učionice uz suradnju zagrebačke županije? 

Bilo bi svima lakše.  

Imate li kakve informacije za popravak ceste kroz Bešlinec? Jako loše izgleda.  

Godinama je problem paljenje granja i otpada u večernjim satima. Po Odluci o komunalnom 

redu i spaljivanju otpada zabranjeno je to činiti, međutim neki to i dalje rade. Potrebno je da 

utječete na komunalno redarstvo da se tome stane na kraj. Ljudi trebaju shvatiti da se to ne 

radi i da ako će to raditi da će platiti kaznu.  



Kredit koji Općina Kloštar Ivanić diže je 11.000.000,00 kn. Zašto nismo krenuli prije? Ovaj 

potez vodi odustajanju od EU fondova. Možemo li krenuti u obnovu i proširenje i vrtića i 

ceste u Čemernici ali da uspijemo iskoristiti i dio EU fondova, a ne da financiramo sve iz 

proračuna. Svakako bi trebali iskoristiti sve ostale mogućnosti i naći zajednički put da što 

manje novaca koristimo iz proračuna da ne zadužimo iduće generacije.  

Također, predsjedniče vijeća, imali smo prijedlog uvođenja točke u dnevni red za ukidanje 

komunalne naknade i naknade za uređenje voda našim aktivnim vatrogascima, prijedlog je bio 

ispred našeg Kluba vijećnika. Međutim vi ste tada to odbili, no po poslovniku ste bili dužni 

uvrstiti makar na današnju sjednicu. Nisam to zahtijevao da bude na konstituirajućoj sjednici. 

Molio bih da na sljedećem Vijeću bude uvršteno u dnevni red. Ljudima koji se žrtvuju za ovu 

Općinu je potrebno makar nekako to vratiti.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za jednosmjensku nastavu, to pitanje sam u 

prošlom sazivu spomenuo, razgovarao sam i sa županom o tome i rekao kako mi je cilj 

razmotriti što se može učiniti po tome pitanju. Smatram da je to prioritet nakon dječjeg vrtića. 

Što se tiče popravka ceste u Bešlincu, već sam odgovorio gosp. Majdeku.  

Vezano za paljenje otpada, ima propisano da se ne smije paliti. Teško je pratiti i znati tko će 

kada paliti otpad. Primjena mjera će doći na osnovu toga.  

Glede kredita od 11.000.000,00 kn, mi ne želimo odbiti fondove EU jer smo se i prijavili na 

njih. Nažalost, Odluke su sve sporije. Ministar Tolušić obećao je na aktualnom satu u Saboru 

da će biti u roku od mjesec dana sredstva za ceste, no i dalje ih nema. Kredit je preventive radi 

tako da možemo krenuti na posao.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Odgovor gosp. Lukši, točka koju predlažete biti će uvrštena u 

dnevni red na jednoj od sjednica koje će se održati na jesen.  

DANIJELA BARDIĆ: Kada će krenuti radovi na cesti u Čemernici? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Rokovi se moraju ispoštivati, no sve ovisi o javnoj 

nabavi. Svakako se treba završiti ove godine. 

JOSIP VRBAT:  Hoće li se, te kada će se krenuti na sanaciju nogostupa u ulici Stjepana 

Radića?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ulica Stjepana Radića je u aglomeraciji sa Ivanić –

Gradom i na osnovi toga rade se i troškovnici za odvodnju na području Općine Kloštar Ivanić 

i Ivanić – Grada. U sklopu toga je i prihvatljiv trošak sanacije nogostupa. Sve također ovisi o 

dinamici Vodoopskrbe i odvodnje s obzirom na potrebne građevinske dozvole i slično da bi 

mogli nastaviti sa prijavama na EU fondove.  

JELENA LACKOVIĆ – ŽERTUŠ: S obzirom na fondove na koje bi se prijavili i ako se 

diže kredit, produženje nogostupa u Ul. Kralja Tomislava, zanima me je li u planu?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U planu je, no još nemamo građevinsku dozvolu zbog 

raznih usklađenja. Sve dozvole bi se kroz iduća 2 mjeseca trebale dobiti.  

JOZO VUKOVIĆ: Gulašijada i hodočašće branitelja, hoće li biti u 9. mjesecu?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Hoće. Krajem tjedna ćemo napraviti sastanak sa 

udrugama i dogovoriti. Već je prije spomenuto da se hodočašće premjesti na blagdan Male 

Gospe tako da imamo dodatni sadržaj u sklopu toga.     

 

U 16:40h završava se aktualni sat. 

 

T o č k a 1. 

Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

2016. g.,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: Vlatkica Šilipetar 

 



MISLAV LUKŠA: Ovo što imamo pred sobom, ne odgovara stanju koje smo izglasali kada 

smo donosili proračun. Svake godine imamo rebalans, pa tada nekih 7.000.000,00 smanjimo. 

Ovo što ovdje imamo je popravljeno stanje i izvršenje toga popravljenog stanja kojeg obično 

donosimo u 12. mjesecu. Ta praksa nam ne prikazuje ovdje realno stanje. Po tome 

korigiranom proračunu, prihode poslovanja imamo ostvareno u 64.46 %. Znači da nismo puno 

toga ostvarili. Rashode imamo ostvarene manje nego što smo planirali. Što znači da nismo 

dobro planirali. Kontrolirate većinu u ovome vijeću, doslovno amandmani ne prolaze. To 

planiranje proračuna pada isključivo na vaš teret. Nisam s time zadovoljan. Mogli ste to i 

bolje, posebno mi smeta u nekim kapitalnim investicijama. Sada još i kredit, a ne zna se hoće 

li se krenuti u taj kapitalni projekt nogostupa u Ul. Kralja Tomislava. Kao i nogostup u Ul. 

Stjepana Radića. Bilo je mogućnosti u četiri godine to napraviti, zašto nismo prije krenuli u 

neke kapitalne projekte? Oni podižu razvoj ove Općine. Molio bih da za godinu dana nemamo 

opet ovakvu situaciju i nerealno iskazane prihode i rashode.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Manje prihoda je tamo gdje smo morali ostaviti radi 

EU fondova. Tako je u cijeloj državi. Odluke nema ni za prvu mjeru za koju je počela prijava 

u 6. mjesecu prošle godine. Odgovorno tvrdim da bi realizacije bilo, ali ako vam netko od 

nadležnih ne odluči tu se ništa ne može.  

IVAN NOVAK: Ono što bode u oči jest ostvarenost od 64.46% , druge Općine imaju 100%. 

Također, 30% rashoda otpada na plaće. To je veliki postotak. Isto tako potrošnja uredskog 

materijala je 200.000,00 kn. Navodim to zbog velikog kredita, razmišljajte malo o tome da 

smanjite te troškove. Trošak energije je također velik, kao i troškovi ugošćenja,odmora,sporta 

itd. koji su 300.000,00 kn.  

 

  

Daje se na glasanje donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za 2016. g.  

 

Sa 9 glasova ,,za“ , 3 ,,suzdržana“ i 2 ,,protiv“  usvaja se,  

 

ODLUKA 

o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. g., 

 

 

 

 

OBJEDINJENA RASPRAVA PO TOČKAMA 2.-6. 

 

DANIJELA BARDIĆ: Odbor za financije i proračun održan je u utorak i sve točke su 

jednoglasno usvojene.  

MISLAV LUKŠA: Moram se nadovezati na kolegicu. Na odboru za financije i proračun nisu 

bili prisutni odbornici oporbe. Odluka nije mogla biti drugačije osim jednoglasna. Smatram da 

je to veliki propust. Slučajno sam sat i pola ranije saznao prije samog odbora da imamo odbor 

za financije i proračun. Vijećnici imaju pravo sudjelovati u odboru, no nisu sudjelovali jer 

nisu ni znali da je odbor. Također, navodi načelnika govore da se ne radi o odustajanju od EU 

fondova. Podsjetiti ću vas da je u II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu već u 

prvoj točci ceste; stavka 4.2.1., brišu se EU fondovi u opisu stavke. Pomalo je kontradiktorno. 

Ne znam koliko je to zakonito. U trenutku kada ćemo možda dobiti EU fondove, koliko ćemo 

biti u prekršajima i problemima? Jedno se govori, a drugo piše u papirima. Isto tako, uz sve 

projekte, zar niste mogli uvrstiti i uređenje Ul. Sv. Marije? Nemamo niti jedno legalno 



parkiralište u toj ulici. Također, saniranje oštećenja na cestama, navedeno je 20.000,00 kn. To 

je vrlo malo sredstava. Moglo se tu puno više novaca uvrstiti u tu stavku i da se to kvalitetno 

napravi.  

Isto tako,   II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u 2017. godini je 10.000,00 kn povećanja na sufinanciranje boravka djece u 

drugim vrtićima što je premalo. I sami ste rekli da je velika lista čekanja, a sredstva su samo 

10.000,00 kn. Zašto ne koristimo mogućnosti? Ja sam za to da se još više proširi vrtić za 

jednu prostoriju za vrijeme gradnje.  

DANIJELA BARDIĆ: Repliciram na prvi dio, što se tiče odbora za financije i proračun. 

Odsutan član bio je Matija Šepec koji je obaviješten i pristao na dolazak, no taj dan je nazvao 

i ispričao se kako ima nepredviđeni sastanak. Mi smo se ostali sastali i donijeli Odluke. 

Propust Upravnog odjela je to što nije na vrijeme objavljeno na web stranicama.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Gosp. Lukša, jednom tražite da se ne napuhava 

proračun, pa sada opet tražite da se napuše. Općina Kloštar Ivanić nema toliko sredstava. 

Radimo ono za što imamo projekte. Što se tiče 10.000,00 kn za sufinanciranje vrtića u 

susjednim Općinama ili gradovima, smatramo da ne treba više.  

Mislim da ne možemo sve napraviti, sve mora svojim slijedom ići.  

Što se tiče ,,brisanja iz EU fondova“ ja sam potpisao izjavu da se na dan sklapanja Ugovora 

trebamo imati sredstva u svojim proračunima, tada je lako promijeniti stavku da bude 

navedena kao EU fondovi. 

MISLAV LUKŠA: Siguran sam, govoreći ovo u ime nekih roditelja koji nisu uspjeli upisati 

djecu u vrtić da ovih 10.000,00 kn sufinanciranja upisa djece u vrtiće drugih općina i gradova 

nije dovoljno. Dovoljno je ako se pravimo da ta stavka uopće ne postoji. Vezano za EU 

fondove, u II. izmjenama brišemo EU fondove, a u III. ćemo vratiti EU fondove ako sam 

dobro shvatio, dakle pisanje i brisanje. Isto tako, ako uspijemo realizirati nešto iz EU fondova, 

tada ćemo imati novaca da se realizira i uređenje Ulice Sv. Marije, izgradnju nogostupa i 

biciklističke staze u Ul. Kralja Tomislava i Ul. Stjepana Radića.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, jedan dio je 

asfaltiran u Čemernici Lonjskoj, a drugi dio će se vjerojatno asfaltirati. 2.000.440,00 kn i 

nadzor 60.000,00 kn. Piše da se brišu EU fondovi, kao što ste i spomenuli. Cesta je uništena te 

ni načelnici prije tebe nisu uspjeli postići dogovor s poduzećem Brcko d.o.o. da se zajednički 

obnovi cesta. Brcka više nema, no postoje Hrvatske šume koje velike šlepere voze preko te 

ceste i uništavaju ju. Što si konkretno napravio po tome pitanju?  

Također, u svibnju, uoči izbora si govorio za tu cestu u Čemernici Lonjskoj, rekao si da su 

sredstva praktički dobivena, a sada ćemo ovim rebalansom proračuna morati izbrisati EU 

fondove i staviti vlastita sredstva. Očito da Mjera 7.2.2. nije prošla i na osnovu čega si 

govorio da su sredstva praktički dobivena?  

Je li cesta na Čemernici Lonjskoj trenutni prioritet naše Općine? Isto tako i vrtić? Imamo li 

što drugo raditi? Zašto nije neko drugo selo prioritet? Što će biti iduće 4 godine? Mislim da 

ovaj tvoj pristup EU fondovima nije dobar jer nema pomaka da dobijemo ta sredstva.  

DANIJELA BARDIĆ: Slažem se da treba raditi u cijeloj Općini, no pozivam vas da se 

prevezete sa svojim autom po Čemernici pa ćete vidjeti u kakvom stanju će biti vaš auto.  

MISLAV LUKŠA: Pozivam da smirimo tenzije. U svim dijelovima Općine treba raditi. 

Ceste u Čemernici uistinu jest katastrofa. Prihode Hrvatskih šuma imamo u proračunu jer nam 

oni isplaćuju za godišnje održavanje ceste koju koriste, pa me zanima koliko je to novaca i za 

što se troše?  

KREŠIMIR BUNJEVAC: To je šumska renta. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče ceste Čemernica radi se jer imamo 

građevinsku dozvolu, projekt i prijavljeno je na EU fondove. Nitko drugi nije dobio niti jedne 



kune. Žalosno je što je količina sredstava mizerna, s obzirom na ostale države koje su se 

izborile prije nas za više sredstava. Mi radimo kako je po zakonu, sve mora biti projektirano i 

prvi smo se prijavili. Imamo mogućnost da se kvalitetno napravi. Pitanje šumske rente se 

rješava po deblu srušenog drva i sukladno tome dobivamo naknada. Tražiti ćemo dogovor da 

ne dovedemo cestu nakon radova ponovnu u tu istu situaciju kao sada.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Dakle, sredstva EU fondova nismo dobili jer još nema rezultata 

natječaja na koji smo se prijavili.  

 

 

 

 

 

T o č k a  2. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Daje se na glasanje donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 

 

Sa 11 glasova ,,za“ i 3 ,,suzdržana“ usvaja se, 

 

 

ODLUKA 

o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 

 

 

  T o č k a 3. 
 

Rasprava o prijedlogu i donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Daje se na glasanje donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini, 

 

Sa 9 glasova ,,za“ i 5 ,,suzdržana“ usvaja se,  

 

ODLUKA 

 

o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini 

 

 

T o č k a 4.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017. godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 



 

Daje se na glasanje donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju u 2017. godini 

 

Sa 11 glasova ,,za“ i 3 ,,suzdržana“ usvaja se  

 

ODLUKA 

o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u 2017. godini 

 

 

T o č k a 5.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Daje se na glasanje donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sa 10 glasova ,,za“ i 4 ,,suzdržana“ usvaja se, 
  

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke  o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 
 

 

T o č k a 6.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o proračunu Općine Kloštar 

Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine kao i III. 

Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Daje se na glasanje donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o proračunu Općine Kloštar 

Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine kao i III. 

Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu, 

Sa 10 glasova ,,za“ 1 ,,suzdržan“ i 2 ,,protiv“ usvaja se, 
  

ODLUKA 

o III. Izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i 

projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine kao i III. Izmjena i dopuna Plana 

razvojnih programa za 2017. godinu 

 

 

T o č k a 7. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prihvaćanju  i načinu financiranja kapitalnih projekata 

Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u 

naselju Čemernica Lonjska, 

Predlagatelj: općinski načelnik 



Daje se na glasanje donošenje Odluke o prihvaćanju  i načinu financiranja kapitalnih projekata 

Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u 

naselju Čemernica Lonjska 

 

Sa 12 glasova ,,za“ i 2 ,,suzdržana“ usvaja se,  
 

ODLUKA 

o prihvaćanju  i načinu financiranja kapitalnih projekata Dogradnja i opremanje Dječjeg 

vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Čemernica 

Lonjska 

 

 

 

T o č k a 8. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

MISLAV LUKŠA: Što se tiče Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić, upozoravam da dižemo iznos kredita koji je gotovo istovjetan prihodu Općine Kloštar 

Ivanić. Poprilično je rizično. Možda se mogla dobiti i bolja kamatna stopa i uvjeti. Kolika je uopće 

stvarna kamatna stopa na ovaj kredit? Isto tako, 0,25% godišnje naknade za rezervaciju sredstava 

je poprilično puno. Koštati će nas, npr. kao godišnje financiranje KUD-a Kloštar Ivanić. Naknada 

za obradu kredita je 0,50% jednokratno unaprijed. To je 55.000,00 kn odmah. Kao dva KUD-a 

zajedno. Ako hoćete prijevremeno otplatiti kredit onda je to 1%. To je 110.000,00 kn. Velike su to 

kamate. Moglo se bolje to odraditi.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na stranicama HBOR-a stoji striktno za takve projekte 

2,5%. Za općine i gradove je toliko.  

JOSIP VRBAT: Točka o kojoj raspravljamo naziva se ,,Rasprava o prijedlogu i donošenje 

Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić“, stoga vas molim da ne 

manipulirate ljudima. Vi ste tu rekli vrtić i Naftaplinska, no ipak treba razmišljati mozgom, a ne 

srcem. I ja bih prije svega htio da se vrtić ostvari, no ovaj financijski izdatak bi nas mogao baciti 

na koljena. Možda bi mogli naći neko drugo rješenje.   

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Često sam prije govorio da sam na mjestu načelnika da bih se isto 

tako zadužio i radio druge investicije. Jedan od načina da se radi su EU fondovi i vlastita sredstva 

ali putem kredita. Postavlja se pitanje, što je sa EU fondovima, a što vlastitim sredstvima putem 

kredita? Znači li to ako dignemo kredit i ako nam se ne vrate EU fondovi, da se u idućih 10 godina 

nećemo moći zadužiti? Što ako za nekoliko godina kada izgradimo vrtić, ne bude toliko djece pa 

budemo upisivali djecu iz drugih gradova i općina ako prostorije budu prazne? Na kraju opet nema 

sredstava iz EU fondova pa smo ostali na tome da dižemo kredit. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Ova sredstva jesu za vrtić i cestu u Čemernici Lonjskoj. Možda će 

vrtić biti prazan za 10 godina, nadam se da neće. Govorili ste da treba riskirati, pa evo sada riskira. 

Nije još ništa odbijeno već je državna administracija spora. Sve dok nas ne odbiju, imamo 90% 

povrata sredstava.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Gubimo sredstva za Čemernicu Lonjsku i vrtić jer je kriva državna 

administracija. Molio bih kolege iz HDZ-a da urgiraju da nam nešto odobre.  

NENAD KUKEC: Vrtić je prijeko potrebno izgraditi, a evo sada kada dođemo pred gotov čin 

govorite da je možda bolje nešto drugačije. Ne vidim u čemu je problem, u poslovnom svijetu se 

ne može bez kredita. Optimističan sam što se toga tiče. 

MISLAV LUKŠA: Ako načelnik ne uspije povući sredstva iz EU fondova, je li spreman smanjiti 



plaće u Općinskoj upravi i smanjiti svoju plaću da bismo mogli vratiti taj kredit? Moramo negdje 

uštedjeti ako želimo nešto drugo platiti.  

MILJENKO MAJDEK: Nije mi jasan stav gosp. Lukše. U jednom izlaganju kažete jedno, pa u 

idućem potpuno drugo. Dolazite i do toga da zadirete radnicima u egzistenciju. 

MISLAV LUKŠA: I dalje stojim kod toga da je kredit nepovoljan. Stojim i kod toga da moramo 

napraviti i vrtić i cestu, no moramo poštovati svoje obveze. Samo sam predložio način na koji 

ćemo vraćati kredit.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ:  Otkada sam ja načelnik, uvijek smo imali rješenje. Ne 

idem logikom da što je manja plaća da će biti bolji rad. Želim da radnici budu zadovoljni i ne 

idemo destruktivno kao vi. Sada se rješava gorući problem. Ja želim da zajedno napravimo nešto 

dobro za Općinu Kloštar Ivanić.  

MISLAV LUKŠA: Nema razloga za sukobe, ne morate se uzbuđivati. Spomenuo sam jedan način 

na koji možemo vraćati kredit. Pogledajte primjer gradonačelnika Vrbovca. Najveći teret u 

Općinskoj upravi je vaša plaća.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Gradsko vijeće grada Vrbovca smanjilo je naknadu za 

predsjednika vijeća, vijećnike i dogradonačelnike. Na drugoj sjednici je gradonačelnik smanjio 

sebi plaću za 300 kn,  a ima sve ostale benificije. Ja sam plaćam gorivo za svoj auto i ne koristim 

općinska sredstva.  

JELENA LACKOVIĆ ŽERTUŠ: Mama sam koja se borila za vrtić i ušla u vode vijeća iz toga 

razloga. Zašto se nije krenulo u realizaciju ovoga kredita prije izbora? Kao roditelj se osjećam u 

neugodnoj poziciji.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Puno je legitimnije da ovo novo vijeće odlučuje o tome.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Ovo nije najveća investicija naše Općine. Bila je i prije velika 

investicija koja je uspješno vraćena prihodima. 

DRAGAN VUKOVIĆ: Možete li nam reći, za koji se iznos Općina Križ zadužila i kako će oni 

vratiti sredstva? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na isti način, sa 2,5% kamatne stope. Mislim da je 

10.000.000,00 kn. Sama namjena kredita je isto za dječji vrtić. 

 

 

Daje se na glasanje donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić 

 

Sa 10 glasova ,,za“ i 4 ,,suzdržana“ usvaja se, 
  

ODLUKA 

o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić 

 

 

 

T o č k a 10.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

 

DANIJELA BARDIĆ: Komisija za izbor i imenovanja imala je sastanak 05.07.2017.  te prisutni 

članovi su bili Danijela Bardić kao predsjednica i Josip Tučkorić, odsutan je bio Mario Haludek. 

Obje točke su prihvaćene, prihvaća se prijedlog vijećnika Josipa Vrbata za razrješenje  imenovanja 

člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kojim se predlaže razrješenje gosp. 

Denisa Duvnjaka za mjesto člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine 



Kloštar Ivanić te imenovanje gosp. Ivana Novaka za člana navedene komisije. Navedeni prijedlog 

se upućuje na Općinsko vijeće.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Kako je mogao biti imenovan član odbora za Statut i Poslovnik netko 

tko nije član Općinskog vijeća, kada izričito u poslovniku piše da Odbore i Komisije mogu 

popunjavati samo stalni članovi Općinskog vijeća, a ne vanjski članovi. Očito je zakazala pravna 

služba.   

Također, sukladno Statutu i Poslovniku, jedan član ne može predložiti zamjenu nekog drugog 

člana u bilo kojem odboru, već barem 5 članova vijeća to mora predložiti što mora biti i ovjereno 

na papiru njihovim potpisima. Kako je to moglo promaknuti?  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Propust je napravljen, najprije putem prijedloga, a kasnije pravna 

služba nije upozorila da to nije u redu. Zato to sada ispravljamo. 

MATEJA POKAS: Gosp. Vrbat je poslao službeni dopis u kojem je navedeno kako imenovanje 

člana Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nije u skladu sa Poslovnikom ni 

Statutom te se iz toga razloga komisija sastala kako bi razmotrili taj zahtjev. Obzirom da su 

prijedlog razmatrali i donijeli Zaključak te to uputili na Općinsko vijeće u formi svoga prijedloga. 

stoga je to izvršeno.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: U ovome slučaju nije bitna stranka nego je stvar u tome držimo li se 

Statuta i Poslovnika.  

DANIJELA BARDIĆ: Gosp. Tučkorić i ja smo članovi Komisije i savjetovali smo se sa gđicom 

Matejom koja nam je rekla da možemo dobiti prijedlog koji razmatramo i dajemo na vijeće, no ne 

možemo to usvojiti.  

MISLAV LUKŠA: Smatram da je Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

postupila sukladno poslovniku i uputila prijedlog kao Odbor i tu nema ništa sporno. Ono što je 

sporno da niti taj Odbor nije sazvan na vrijeme, bio je sazvan ujutro u 08:30 h. Ostali članovi nisu 

bili obaviješteni na vrijeme. Mislim da je namjerno izabrano to vrijeme tako da vijećnici ne mogu 

konzumirati svoje pravo da budu prisutni na svojim sjednicama. Ljudi rade u to vrijeme i to je 

rano. Svi smo pogriješili, a Komisija najviše. Sada ovu točku imamo bespotrebno.  

DANIJELA BARDIĆ: Ispričavam se ispred Komisije i prihvaćamo grešku.  

 

Daje se na glasanje donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Jednoglasno se usvaja,  
 

ODLUKA 

o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

 

T o č k a 11. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru potpredsjenika Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Ivanić  

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

 

DANIJELA BARDIĆ: Komisija je donijela Zaključak da se predlaže za izbor Josipa Vrbata za 

potpredsjednika Općinskog vijeća i navedeni prijedlog upućuje se Općinskom vijeću.  

MISLAV LUKŠA: Radi se o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća iz redova oporbe. Znam 

da je još kod kandidatura, kod raspodjela biračkih odbora je bilo problema odrediti tko je pozicija, 

a tko opozicija. Predložio bih predsjedniku Općinskog vijeća da pokušamo odrediti formalnom 

Odlukom tko je pozicija, a tko opozicija. Iz onoga što znamo, kako smo glasovali za predsjednika 

Općinskog vijeća je bilo 8-7. Tri vijećnika iz HDZ-a, dva vijećnika NLB-a i dva vijećnika 



Nezavisne liste Božidara Balenovića. Biramo potpredsjednika vijeća iz redova opozicije. Ta 

opozicija koja čini 7 vijećnika ovoga Općinskog vijeća nije između sebe izabrala toga 

potpredsjednika vijeća. Nije demokratska praksa da pozicija bira opozicijskog potpredsjednika 

vijeća.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Po poslovniku nisam dužan ustanoviti tko je pozicija, a tko opozicija. 

DANIJELA BARDIĆ: Komisija za izbor i imenovanja predlaže povlačenje ove Točke s dnevnog 

reda. 

 

 

12. Razno 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ, 

te zaključuje sjednicu u 18:40 h. 

 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 

Gabrijela Cota                                                                       Krešimir Bunjevac  

 

 

 

 

 


