REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01-05
Ur.broj: 238/14-01-15-07
Kloštar Ivanić, 06.05.2015.
ZAPISNIK
Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 05.05.2015.
godine s početkom u 16,10 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat.
Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac.
Zapisnik vodi Lidija Zubatović administrativni referent za lokalnu samoupravu i
upravu.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:
Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Nenad Kukec,
Siniša Đura, Nikolina Pavelić, Mario Haludek, Zdravko Lojna, Mislav Lukša, Danijela
Bardić, Željko Bokun.
ODSUTNI VIJEĆNICI:
Mirko Ivaković, Božidar Balenović, Ivo Ćosić
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Zvonimir Gajger – ispred Obiteljskog radia Ivanić
Davor Lebović- ispred Obiteljskog radia Ivanić
Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Valentina Zukančić- referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac pozdravlja prisutne, konstatira da je u
vijećnici prisutno 10 od 15 vijećnika, te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka i zaključaka.
Prije utvrđivanja samog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 17. radne sjednice.
Otvara se rasprava:

Mislav Lukša ističe da u zapisniku nije zabilježen njegov odlazak sa sjednice nakon 8. točke
dnevnog reda 17. sjednice vijeća, te da nisu navedeni odgovori na postavljena pitanja
načelniku.
Zlatko Golubić i Mario Haludek iznose da su u potpunosti zadovoljni sa izradom zapisnika,
ali nisu navedeni odgovori na postavljena pitanja načelniku.
Predsjednik Općinskog vijeća daje zapisnik na usvajanje.
Sa 4 glasa „za“, 1 glasom protiv i 5 suzdržanih, zapisnik nije usvojen.
U 16,15 sati, radu sjednice pridružuje se vijećnica Danijela Bardić.
U 16,20 sati, radu sjednice pridružuje se vijećnik Siniša Đura.
Predsjednik općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu po predloženom dnevnom
redu.
Dnevni red:
- Aktualni sat
1. Izvješće Mandatne komisije
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“
na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015. i 2016. godini,
Predlagatelj: općinski načelnik
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar
Ivanić,
Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja
4. Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje
mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
5. Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za
Županijski sud u Velikoj Gorici,
Predlagatelj: općinski načelnik
6. Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski
sud u Velikoj Gorici,
Predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež
Županijskog suda u Velikoj Gorici,
Predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Velikoj Gorici,
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Razno
Mislav Lukša iznosi da za srodne točke:5,6,7,8 objedinimo raspravu u jednu točku i
donesemo jedinstveni zaključak.
Tomislav Vlahović ispred Komisije za izbor i imenovanje smatra da su točke 4,5,6,7,8 trebale
proći Komisiju te daje prijedlog nadopune koja glasi: Rasprava o radu Jedinstvenog upravnog
odjela i donošenje Zaključka.

Nadopuna točke predlaže se radi nedovoljne pripremljenosti po predloženim točkama, te
izrečene kazne vijećniku Bokun zbog nedostavljanja financijskog izvješća njega kao vijećnika
sa liste grupe birača.
Zdravko Lojna predlaže da se uvrsti predložena dopuna točke i rasprava o radu Jedinstvenog
upravnog odjela na tematskoj sjednici kako bi se pripremila točka i provela kvalitetna
rasprava.
Tomislav Vlahović iznosi da je prijedlog gosp. Lojne suprotan Poslovniku o radu vijeća jer
govori o prijedlogu za iduće vijeće.
Zlatko Golubić iznosi da se točke 5,6,7,8 moraju razmatrati svaka zasebno i glasanje se
provodi za svaku osobu zasebno.
Predsjednik OV daje na glasanje prijedlog vijećnika Lukše da se točke 5,6,7,8 spoje u jednu
točku.
Sa 2 „za“ , 3 protiv i 7 suzdržanih prijedlog nije usvojen.
Daje se na glasanje prijedlog vijećnika Tomislava Vlahović da se dnevni red dopuni sa
točkom koja glasi:
Rasprava o radu Jedinstvenog upravnog odjela i donošenje Zaključka.
Sa 7 „za“, 3 protiv i 2 suzdržana glasa, prijedlog se usvaja.
Daje se na usvajanje predloženi dnevni red sa usvojenom nadopunom točke.
Sa 6 „za“, 1 glasom protiv i 5 suzdržanih dnevni red nije usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća zbog neusvajanja dnevnog reda, konstatira da je završen rad
današnje sjednice vijeća.
Nova sjednica zakazati će se za novi termin koji će se naknadno utvrditi.
Zapisničar:
Lidija Zubatović

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac

