REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/03
URBROJ: 238/14-01-16-17
Kloštar Ivanić,03.11.2016.

ZAPISNIK
Sa 32. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 03.11.2016. godine s početkom u
16,15 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – 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, Ivo Ćosić, Mirko Ivaković, Željko
Bokun, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Mislav Lukša, Božidar Balenović, Zdravko Lojna, Mario
Haludek, Siniša Đura
Tomislav Vlahović – pridružuje se u 16:33h
Danijela Bardić – pridružuje se u 17:08h
Nenad Kukec – pridružuje se u 18:35h
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Nikolina Pavelić
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
Grozdana Jakovljević – ravnateljica Dječjeg vrtića „Proljeće“ Kloštar Ivanić
Jadranko Ivanić – građanin Općine Kloštar Ivanić
Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara
raspravu o zapisniku sa 31. sjednice Općinskog vijeća.
MISLAV LUKŠA: Molim da se na str.5 zapisnika promijeni vodocrpilište Predavec u
„Prerovec“. Također, načelnik nije odgovarao na pitanja o komunalnom redu u točki 8.
Nakon provedene rasprave daje se zapisnik sa 31. sjednice na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Sa 7 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržanih“, zapisnik sa 31. sjednice je usvojen.
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Dnevnired:
-

Aktualni sat

1. Rasprava o prijedlogu i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine,
izvjestitelj: općinski načelnik
2. Informacija o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg
vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine i donošenje Zaključka,
izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević
3. Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za
razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine i donošenje Zaključka,
izvjestitelj: općinski načelnik
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
c) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
d) Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna
za razdoblje 2017.-2018. godina,
predlagatelj: općinski načelnik
e) Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2018.
godina, predlagatelj: općinski načelnik
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa:
a) održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
c) javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
d) javnih potreba u sportu u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
e) javnih potreba u kulturi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
g) socijalnih potreba u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i
prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za
razdoblje 2017.– 2019. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar
Ivanić za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
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9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar
Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.,
predlagatelj: općinski načelnik
10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br.
4183/2 i 4297/2 obje u k.o. Kloštar Ivanić,
predlagatelj: općinski načelnik
11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Kloštar Ivanić u rekonstrukciju djela ulice Čemernica Lonjska na
k.č.br. 2123/1 k.o. Bešlinec unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Predlagatelj: općinski načelnik
12. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Budući da ste u točci 4. dnevnog reda spojili kompletan rebalans Proračuna, a
pod točkom 5. tražite donošenje svih programa, hoćete li onda produžiti i vrijeme za raspravu? Jer
to sve nije moguće odraditi u 5 minuta. Nadalje, opet ima previše točaka za jedno vijeće, a točka
11. uopće nije došla na Odbor za financije i proračun, što je po mom mišljenju protivno
poslovniku, kao i način na koji je ubačena u dnevni red.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Držat ćemo se Statuta i Poslovnika.
Nakon provedene rasprave daje se dnevni red na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 6 glasova „za“, 1 „protiv“ i 4 „suzdržana“, dnevni red je usvojen.
AKTUALNI SAT
U 16:30h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar od 22.09.2016.godine.
Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su pri kraju, idući tjedan sazvat će se tehnički pregled
istog kako bi se ishodila uporabna dozvola. Iz Fonda za zaštitu okoliša u ovoj godini neće biti
sredstava, jer nova vlada neće raditi rebalans Proračuna, već će ta sredstva predvidjeti u proračunu
za iduću godinu. Stoga mi moramo predvidjeti svoja sredstva u ovogodišnjem proračunu.
Vezano za projekt dogradnje Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić(dalje: DV), napravljeni su svi
glavni projekti potrebni prema strukama. Dobivena je građevinska dozvola koja će u idućih 15
dana biti pravomoćna.
Vezano za investicijsko održavanje cesta, radovi na svim lokacijama su na pripremi. U Šenoinoj
ulici su i završeni. Prilikom pripremnih radova uočeno je na spojnoj cesti da su cijevi kanalizacije
preplitko položene te je to napravljeno kvalitetnije prije ostalih pripremnih radova. Slijede radovi
na asfaltiranju tih dionica.
Proveden je postupak te je odabran izvođač na rekonstrukciji nogostupa od terase na Trgu Sv.
Ivana i nasuprot, te prema groblju u Zagrebačkoj ulici, dijelom uz poštu.
Ovih dana treba se krenuti i sa krpanjem udarnih rupa na području Općine Kloštar Ivanić. Isto
tako i sa uređenjem poljskih putova.
U planu je i postavljanje tri nove autobusne kućice na dijelu gdje ih nema, a postoje stajališta za
prijevoz djece u školu uz županijske ceste. Isto tako u planu je, te je izdana narudžba za popravak
starih i ugradnju novih koševa na području Općine Kloštar Ivanić.
Od zadnjeg vijeća se radilo i na izmjenama Programa i rebalansa Proračuna i pripremi Proračuna
za 2017.godinu. Tu moram spomenuti da nam je to vrlo važno kako bismo mogli prijaviti projekte
koje imamo vezane za ruralni razvoj, od nerazvrstane ceste do dogradnje DV-a.
Treba spomenuti da smo ovaj vikend organizirali misu za poginule branitelje s područja Otoka
Ivanića u našoj župnoj crkvi. Zahvaljujem se svima na odazivu koji je bio primjeren situaciji. Isto
tako i zahvaljujemo braniteljima na prigodnoj izložbi.
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Izvršen je tehnički pregled za izgrađenu javnu rasvjetu na dvije lokacije u Općini Kloštar Ivanić.
Slijedi dobivanje uporabnih dozvola.
U tijeku je razmatranje pristigle dokumentacije za stipendije učenika. Po završetku rada Komisije,
objavit će se poredak na našim web-stranicama.
Isto tako valja spomenuti da smo bili na razgovoru u Zagrebačkoj županiji vezano za
rekonstrukciju školske dvorane i ona je ušla u plan za iduću godinu i proračun županije. Tražili
smo i da se riješi pitanje odvoza i dovoza djece iz i u školu i dobili potvrdu da će se to pitanje
rješavati preko županije.
Sa postavljanjem pitanja općinskom načelniku u aktualnom satu počinje se u 16:36h.
JADRANKO IVANIĆ: Što se tiče Ulice Kralja Tomislava, donji dio nema nogostup, promet je
problematičan i djeca nemaju gdje hodati. To se treba urediti da možemo normalno funkcionirati.
Djeca se nemaju gdje maknuti sa ceste, posebno je to problematično po noći.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Imate pravo, to je goruće pitanje i vijećnici će to razmotriti.
MISLAV LUKŠA: Dočekali smo trenutak i da nam građani dolaze na vijeće. U ime kluba
vijećnika „Bolji Kloštar“ moram reći da je poznato da je DIP podnio optužni prijedlog Državnom
odvjetništvu zbog prekršaja koji ste učinili, a u svezi neisplate naknada prema izborima za
općinsko vijeće. U kojoj je fazi postupak, koliko i kome nije isplaćeno i kolika će kazna biti?
Hoćete li načelniče iz svog džepa platiti kaznu koju bude trebala platiti općina? Posjetio sam
Ščapovec, zašto se izvođače ne prisili da poprave cestu na kojoj se jasno vide znakovi strojeva?
Kad će ti stanovnici dobiti normalnu cestu? Glede Vinarske ulice, kad mislite dovesti strojeve,
skinuti gornji sloj i asfaltirati cestu? Hoćete li zamijeniti plin i prilagoditi kanalizaciju zakonima i
potrebama ovog vremena? Glede Puta u raj, pitaju me stanovnici zašto ne idete u rekonstrukciju te
ceste? Stanovnici Poljanskog brijega pitaju kad ćete tamo rekonstruirati cestu i mogu li dobiti
dva-tri rasvjetna tijela? U I. Vinogradskom odvojku stanovnici pitaju kad će i kod njih doći novi
asfalt? U Sobočanima pitaju, kakav je to način da radite jednu ulicu, a drugu ne? Naftaplinska je u
katastrofalnom stanju, a vi sanirate neku skroz drugu ulicu. Kad mislite u Vodovodnoj ulici oko
vodospreme kompletno asfaltirati cestu? Donja Čemernica, isto me ljudi pitaju kad će se sve
asfaltirati. Glede sufinanciranja vrtića, zašto ne podmirujete troškove vrtiću u Ivanić-Gradu?
Upućujem zahvalu Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije što je uvela opet plaćanje računa
u Fini bez naknade. Kada mislite u ime općine potpisati sličan ugovor sa Finom da ne moramo
plaćati naknade za općinske račune? Kad krećemo s nogostupom u Ulici kralja Tomislava?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz prvo pitanje, nemam saznanja o nikakvom
optužnom prijedlogu, kad saznam nešto, znat ćete i Vi. Sukladno IPARD-u i troškovniku,
izvedeno je i u Ulici kralja Tomislava i u Ščapovcu ono što je bilo po projektu. Glede Vinarske
ulice, radove će izvesti Županijske ceste i one će u punom profilu izvesti radove, kao i na ostalim
ulicama koje je vijeće na prošloj sjednici odobrilo. Put u raj, možemo nabrojiti još stotinjak ulica,
no mi možemo u Proračun i rebalans Proračuna staviti samo onoliko ulica koliko imamo
sredstava. Isto to vrijedi za Poljanski brijeg. I. Vinogradski odvojak je u planu u novom
proračunu, da se cesta riješi sistemom ribanog asfalta. U Sobočanima se asfaltira ulica u kojoj nije
predviđena kanalizacija, te planski nismo stavili tu drugu ulicu u asfaltiranje, nego će to biti
nakon postavljanja kanalizacije. Vodovodna ulica, isto ribani asfalt. Donja Čemernica, kada danas
izglasate rebalans Proračuna, sutra je prvi dan za prijavu projekta Donje Čemernice. Glede
sufinanciranja vrtića, poslije rebalansa ćemo odmah početi isplaćivati. Glede Fine, to bi bilo u
redu, no korisnije bi bilo da se mogu računi plaćati u malim mjestima u pošti. Za Vinarsku, plin
će rješavati Ivaplin.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Čemernica Lonjska je jedno i ona je u našoj općini, a Donja i Gornja
Čemernica su između Topuskog i Vojnića.
MISLAV LUKŠA: Govorio sam o Donjoj Čemernici kao Čemernici Lonjskoj.
MARIO HALUDEK: Da li ste pogledali kako sad izgleda krov na Pučkom domu? Malo je
ulegnut i nije dobro izveden. Koje godine će biti izgrađen nogostup u Ulici kralja Tomislava ili
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bar autobusno stajalište? Vodovodna ulica, ulazak u nju je katastrofa. Kad će biti sanirane rupe na
ulasku u gotovo sve Vinogradske odvojke? Problem sa poljskim putovima možemo vidjeti kako
je riješen u drugim općinama. I plinske instalacije u Pučkom domu sigurno nisu ispravne.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za krov, gledam ga svaki dan i mislim da nema
nikakvih promjena. Glede nogostupa u Ulici kralja Tomislava, došlo je do izmjene Pravilnika
ruralnog razvoja, gdje ne možete to kandidirati na tu mjeru. Ali je uvršteno u proračun za iduću
godinu, pa da probamo tražiti sredstva iz drugih izvora, i da to izvedemo zajedno sa 3 autobusna
stajališta. Vezano uz krpanje, sutra se kreće u krpanje ovih spojnih dijelova i plinske instalacije se
redovno pregledavaju.
MIRKO IVAKOVIĆ: Škola u Križcima je u katastrofalnom stanju i trebalo bi uložiti u nju.
Cesta u Ščapovcu je isto u groznom stanju, da li tu imate nešto u planu? Poljski putovi, pojedini
su katastrofa, mislim da imamo odluku kojom se određuje da se od ceste nekih 150-200 m treba
navesti kamen. Ukrali su nam stanicu u Predavcu, a nemamo ni javnu rasvjetu ni nogostup, pa
probajte da se to nekako riješi.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz školu u Križcima, planirat ćemo da u idućoj
godini saniramo prvenstveno krovište, pa onda i ostalo. U Programu održavanja je predviđeno za
sljedeću godinu da se u Ščapovcu izvede investicijsko održavanje ceste, na način sličan kao prema
Čemernici. Poljski putovi će ići paralelno sa uklanjanjem granja, da bi se produbile grabe. Na isti
način će i biti u II. odvojku. Dana je narudžba za nove stanice, te će biti postavljene. Što se tiče
javne rasvjete, bitna je i na dijelu obilaznice, taj dio je u planu i programu županije.
ZLATKO GOLUBIĆ: Neka se dostavi svim vijećnicima na koji način i koliko se može OKI
zaduživati po zakonu i koja je to osnova, jer bojim se da ćete donijeti odluku koja je u suprotnosti
sa zakonom. Vezano uz nogostup u Ulici kralja Tomislava, kada će biti napravljen taj troškovnik,
i da se ubaci u proračun za 2017.godinu? 386 općina u Hrvatskoj je siromašnije od OKI i one su
prioritetnije. Ova Odluka o kreditu, da li ju razumijete? Kada ćemo dobiti financijske izvještaje
udruga? Moram se osvrnuti i na Veliku Gospu kad je ovdje izgubljen jedan život, nitko nije javno
izrazio žaljenje prema obitelji, da su branitelji čuvali, to se možda ne bi dogodilo. Nitko nije
reagirao.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Sukladno troškovniku je i napravljen proračun i ubačeno
saniranje Ulice kralja Tomislava. Vezano uz izvještaje udruga, one sukladno planu i programu i
raspisivanju natječaja, imaju obvezu izvještavanja načelniku i to se sve u upravnom odjelu
kontrolira i ništa se van plana i programa ne odobrava. Glede Velike Gospe razgovarao sam i sa
načelnikom policije, i on je rekao da sam ispravno postupio što sam odabrao vanjsku firmu koja
ima licencu za rad zaštite na javnim prostorima, i da nije bilo njih možda duže počinitelj djela ne
bi bio uhvaćen.
IVICA NOVOSEL: Smatram da se vješto izbjegavaju traženi odgovori. Vezano uz Promenadu,
jesen je, lišće pada, ima ga posvuda, tko to održava i koja je cijena godišnje? Dobivamo sve više
turističku sliku i izgled, sve više vikendaša. Ravnateljica DV-a koja je bila prije, da li je istina da
je dva puta dobila otpremninu? Glede poljoprivrede, bespovratna sredstva kroz program ruralnog
razvoja, zbrinjavanje stajskog gnojiva u cilju smanjenog štetnog utjecaja na okoliš, mi moramo u
tom smjeru reagirati. Mnogi naši farmeri to neće moći, trebamo ih upoznati s time što ih čeka. Da
li imamo popis poljoprivrednika koji se bave stočarstvom? Da li imate programe? Da li su
poljoprivrednici upoznati? Uzorna žena Zagrebačke županije, da li je pronađena žena koja bi bila
kandidat iz OKI za uzornu seosku ženu. Žene nisu dovoljno zastupljene i trebamo ih vrednovati .
Banka poslovnica u Kloštru je normalna potreba, apeliram da se o tome izjasnite. Da li ste
predvidjeli da će općina i ove godine umirovljenicima isplatiti neke novce? Vijećnici ne dobivaju
odgovore na sva postavljena pitanja, pa otklonimo to.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Pitanja je puno, ali ja se moram držati Poslovnika.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz čišćenje Promenade, imamo jednog djelatnika
na ugovor, tri dana u tjednu savjesno i dobro obavlja svoj posao. Hrpe lišća odvozi komunalni
centar, a djelatnik prije toga zgrne lišće na hrpu. Vezano uz ravnateljicu, koliko znam otpremnina
joj je uplaćena sukladno zakonu, taj iznos je poznat sa prijašnjih vijeća. Što se tiče ruralnog
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razvoja, pokušat ću sutra razgovarati sa djelatnicima Razvojne agencije i pokušat ćemo napraviti
tribinu, a već je i prije bila. Vezano uz Uzornu ženu, mislim da ima kandidata, ne znam što još
reći. Što se tiče banke, bilo je pregovora, no nije pokazan interes. Možda bi bilo najpogodnije da u
poslovnici od pošte bude i banka. Probat ćemo vidjeti za to ili da barem i subotom imamo
otvorenu poštu. Vezano za božićnice, nakon usvojenog rebalansa proračuna, bit će po 100 kn
predviđeno za nezaposlene i za umirovljenike koji imaju mirovinu do 2000 kn. Što se tiče zadnjeg
pitanja, potrudit ćemo se da se vijećnicima sve odgovori.
IVO ĆOSIĆ: Da li Vam je poznato da je u donjem dijelu Ulice kralja Tomislava zadnja 3 tjedna i
preko dana gorila ulična rasvjeta, ne znam iz kojeg razloga? U Sobočanima, na groblju, reflektor
svijetli po danu, a po noći ne. Tko je odobrio opet sječu stabala u Ulici Stjepana Radića i zašto?
Imali smo slučaj Promenade, da li će se na tim mjestima u Ulici Stjepana Radića posaditi nova
stabla? Tko određuje koja će se stabla sječi? Kad počinju radovi u centru? Moramo napraviti
najmanje 300 m nogostupa, molim Vas da ubrzate s tim radovima.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za uličnu rasvjetu, bilo je par slučajeva da je
svijetlila po danu, reagirali smo prema onima koji to održavaju na terenu i nazvat ćemo da se
sanira i taj reflektor. Vezano za sječu stabala, čovjek je tražio da se ispred kuće to posiječe, jer je
prije pola godine to stablo srušeno i bilo je trulo. To je od 7.mj. zahtjev. Na tom dijelu probat
ćemo vidjeti da nešto novo posadimo. Problem je što to drveće diže nogostup i uništava ga. Glede
uređenja nogostupa u centru mjesta, trebalo je krenuti danas, nije zbog kiše, tako da će krenuti
sutra, to se treba riješiti da u ponedjeljak ljudi ne dođu na razneseno.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Županijska cesta u Bešlincu je prometna, kad će se tamo graditi
nogostup? Kad će stanovnici Lipovca Lonjskog dobiti nogostup do kraja sela? Kad pada kiša u
Vukovarskoj, ima je previše na cesti, kad će se to riješiti? Kad će se u Sobočanima mijenjati
ulična rasvjeta?Neke lampe već mjesecima ne gore. Da li bi ulična rasvjeta u centru mogla raditi
cijelu noć? Hrvatski branitelji pitaju tko je posjekao dva stabla u Parku hrvatskih branitelja? Da li
znate i što ste poduzeli u vezi lažnog predstavljanja jednog vijećnika koji se predstavlja kao
općinski načelnik i stalno obećava što će napraviti?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U vezi Bešlinca i Lipovca, ne mogu baš sve zadovoljiti,
fali nam sredstava. Stavit ćemo to u plan nakon aglomeracije u Lipovcu, treba prvo napraviti
kanalizaciju, da ne bi trgali nogostup. Vukovarska, to moramo rješavati investicijskim
održavanjem cesta, skidanjem slojeva asfalta i novim presvlačenjem, kako bi bilo riješena
odvodnja. Problem je ravan teren. Glede Sobočana, dok se nakupi minimalno 5 lampi, pozove se
izvođač, jer je po meni beskorisno zvati za jednu lampu. U vezi svega što je prijavljeno, trebalo bi
biti više kontrole, da se proveze po svim dionicama i pogleda. Pozivam sve da prijave gdje god
nema rasvjete, da se zamijeni. Vezano uz Park branitelja, jedno drvo je smetalo za asfaltiranje
ulice i Komunalni centar ga je otklonio. U vezi lažnog predstavljanje, to ne znam, ja sam još
uvijek načelnik. Takvih glasina ima puno.
ZLATKO GOLUBIĆ: Lijepo je obećavati, ali molim Vas da se kaže istina. Ako hoćemo
napraviti nogostup u Ulici kralja Tomislava i malo u Bešlincu, nemamo sredstava za ništa drugo.
SINIŠA ĐURA: Kada će operativno započeti aktivnosti na klizištima? Da li je prodana ona
čestica na javnom natječaju, ispod ciglane, ako je, je li to u smjeru onog projekta koji smo
spominjali proteklih godina?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Izvolite načelniče i molim Vas da odgovorite i na pitanja koja ste
dobili od vijećnice Bardić u pisanom obliku.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Evo odmah ću na njih odgovoriti, na neka sam odgovorio,
vezano uz kamen i krpanje cesta. U Čemernici se neće ove godine pristupiti rušenju, iduće godine
ćemo staviti u plan da se taj dom sanira. Vezano uz klizišta, idući tjedan kreću geodeti izlaziti na
teren, zatim kreću ispitivanja sukladno ugovoru, tako da idući tjedan kreću istražni radovi vezano
uz klizišta u I. i VI. odvojku. Što se tiče prodaje čestice, ugovor je sklopljen, ide se u smjeru
kampa i izletišta, na način da tamo bude mir i tišina, ribolov, šetnja. Investitor na taj način želi
dati priliku suradnji između lokalnih i ostalih OPG-a, te bude s njima održao razgovor.
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TOMISLAV VLAHOVIĆ: Pitaju me ljudi, a i sam sam došao do saznanja da Povjerenstvo za
sprječavanje sukoba interesa utvrdilo postojanje nezakonitih isplata iz proračuna OKI. Radi se o
isplatama koje su provedene za vrijeme mandata bivšeg načelnika Golubića. Da li je utvrđen iznos
tih isplata, da li je izvršen povrat tih sredstava i kad,te kad će vijećnici s tim iznosom biti
upoznati? Pošto iznos nije utvrđen ne može se govoriti o zastari.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Samo načelnik može odgovoriti, gosp. Golubić, ovo je aktualni sat.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nije utvrđen iznos, ali bit će u narednih tjedan dana.
Možete dobiti to na uvid i onda ćemo vidjeti da li to podliježe naplati i povratu tih sredstava koje
je utvrdilo Povjerenstvo za sukob interesa.
ZLATKO GOLUBIĆ: Donesite i pročitajte što piše, dobili ste.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nismo to od nikoga dobili nego smo to sami našli na
internetu. Nikakav nalaz od Povjerenstva nije nama došao.
U 17:45h se završava sa aktualnim satom.
Točka 1.
Rasprava o prijedlogu i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine,
Izvjestitelji općinski načelnik i Vlatkica Šilipetar uvode u temu.
MISLAV LUKŠA: Kad gledamo polugodišnji izvještaj o izvršenju, onda nam upada u oči prihod
poslovanja u koji je uključen i primitak od zaduživanja, malo više od milijun i 700 tisuća kn. Što
se tiče samih prihoda, bitno je gledati koji su nam pravi prihodi. Kad to sve gledamo, to je
poražavajuće, stvarnih prihoda imamo malo manje od 6 milijuna i 600 tisuća kn, to je od
planiranih skoro 26 milijuna na razini godine, samo 25 posto, što znači da nam je ostvarenje na
pola godine četvrtina. Po toj logici na kraju godine polovica. Imamo i neke izvanredne prihode
npr. IPARD-a, ali to nećemo imati svake godine. Zabrinjavajući su porezi i prirezi na dohodak, a i
pomoći iz proračuna. Ovo nam je indikator što će se događati sljedeće godine. Bilo bi dobro da
imamo točku izvještaja na dan 31.10..Jako zabrinjavajuće kao indikator pomoći iz Proračuna 3
milijuna i 135 tisuća je planirano, a ostvareno 53 tisuće kn ili 1.7 %. A u ovom proračunu koji
nam slijedi planiramo 13 milijuna pomoći iz proračuna u općini u kojoj vlasti nije ona koja je u
državi ni na razini županije. Brojke ne lažu, a istina je da imamo malo, i sve manje, a ne radimo
na tome da imamo više.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Vičete gosp. Lukša i moram Vam dati prvu opomenu radi vikanja.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: U zaključku je odgovor na sve ovo navedeno. Zaključak Odbora za
financije i proračun je da je izvršenje proračuna malo u odnosu na plan, zbog očekivanih
kapitalnih potpora i pomoći koje su realizirane u drugoj polovici godine. Prihvaćen je prijedlog i
upućen na vijeće.
ZLATKO GOLUBIĆ: Složio bi se s gosp. Lukšom, ali činjenice su takve da je realizacija samo
25 posto. Upozoravao sam na to, jer napuhavate proračun, a i ovaj idući. Budimo realni i
planirajmo realno sredstva. Iz EU fondova nismo u zadnje 4 god. realizirali ni jedne jedine kune, a
imali ste mogućnosti. Najnovije istraživanje EU, najveći društveni bruto proizvod je znanje,
Luksemburg i Norveška su najobrazovanije i imaju najveći BDP.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje usvajanje Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“, 4 „protiv“ i 1 „suzdržanim“ usvaja se
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište
2016. Godine
Polugodišnji izvještaj prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 2.
Informacija o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića
Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine i donošenje Zaključka,
Izvjestiteljica ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić gđa. Grozdana
Jakovljević uvodi u temu.
IVO ĆOSIĆ: Htio bih pohvaliti ovaj izvještaj. Na donacijama je 205 posto više donacija.
Umjesto planiranih 2 tisuće, ravnateljica je prikupila 4100 kn.
RAVNATELJICA: Zahvaljujem se. Donacije pristižu i dalje. Prije tjedan dana smo
dobili 5 tisuća kn za donacije da kupimo djeci didaktičku opremu i igračke.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Informacija o
Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo
polugodište 2016. godine i donošenje Zaključka.
U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“, 0 „protiv“ i 4 „suzdržana“ donosi se
ZAKLJUČAK
o Polugodišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. g.
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je Polugodišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. g. , te isto usvojilo.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
Točka 3.
Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje
siječanj – lipanj 2016. godine i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj općinski načelnik uvodi u temu.
MARIO HALUDEK: Zašto sad dobivamo izvještaj, da li smo čekali da se poprave podaci?
Zašto ako se dobiva dvaput godišnje? U 11.mj. dobivamo izvještaj za prvih 6 mjeseci.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ovo je realno stanje.
MISLAV LUKŠA: Ispričavam se što sam glasniji, ponesu me emocije. Ja sam očekivao više od
ovog izvještaja, načelnik je sigurno više radio. Očekivao sam da ćete napisati gdje ste bili i što ste
poduzimali, a po ovome ispada da niste ništa. Vi ste 10 god prozivali bivšeg načelnika što se ne
objavljuju javno odluke načelnika i pitam Vas zašto Vi ne objavljujete svoje odluke?
ZLATKO GOLUBIĆ: Imamo stereotipe kojih se držimo i ja sam ih se držao. Ovakvi izvještaji
su beskorisni, jer zapravo ne znate je li učinjeno više ili manje. Trebalo bi se prikazivati kao što se
prikazuju izvještaji u trgovačkim društvima. Onda bi dobili stvarne podatke da li napredujemo ili
stagniramo. Priključci na kanalizaciju, koliko se poduzima i što, da ne bi morali vratiti novce?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: I na zadnjem vijeću sam govorio da u suradnji s
direktorom Mastenom i bivšim direktorom poduzimamo mjere da napravimo priključke i dobit
ćemo mišljenje u skoro vrijeme, jer nam je to u interesu.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o radu Općinskog
načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine i donošenje Zaključka.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
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Sa 8 glasova „za“, 0 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ donosi se
ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine
I.
Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za
razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine, te isto usvojilo.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
c) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
d) Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna
za razdoblje 2017.-2018. godina,
predlagatelj: općinski načelnik
e) Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2018.
godina,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj Vlatkica Šilipetar uvodi u temu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Odbor za financije i proračun je o svim prijedlozima
raspravljao, usvojio ih sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“, te ih je uputio na vijeće.
MISLAV LUKŠA: Brojke ne lažu, pred Vama je dokaz na koji način se dolazi do
onakvih polugodišnjih i godišnjih rebalansa. Ovim rebalansom se naštimava neizvršeno.
Ne znam zašto, posebno u prihodima. Za izgradnju nogostupa i biciklističke staze u Ulici
kralja Tomislava predviđeno je 6 milijuna i 650 tisuća kn. I vi ste ovim izmjenama to
smanjili za 6 milijuna i 600 tisuća kn. Isto tako imate na brojnim mjestima. Zbog čega za
izgradnju uličnog vodovoda u ulici Poljanski brijeg mi imamo novce iz našeg proračuna, a
ne koristimo novce iz naknade za razvoj vodoopskrbe koju plaćaju građani na računima za
vodu. Molim Vas da prezentirate rezultate savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i Kodeksom, koje ste obvezni iznijeti
prije donošenja rebalansa.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Druga opomena gosp. Lukša, jedino Vas tako mogu prekinuti,
jer Vam je isteklo vrijeme.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz Poljanski brijeg, zato jer je to bio
prijedlog Odbora za komunalno kod usvajanja proračuna i vijeća. Vezano za razvojnu
naknadu, mi smo ju namjenski utrošili i koliko uprihodujemo toliko idemo na izgradnju
vodovodne mreže. Što se tiče savjetovanja, na sve je odgovoreno i tu je izvještaj,da ne
čitam,možemo Vam dati na uvid. Bili su upiti samo od gosp. Lukše. I to je bilo zadnji dan
prema agenciji koja to radi za nas.
SINIŠA ĐURA: Znamo da se radi rebalans da se uštimava, to se čini svugdje. Dobar dio
nerealiziranih projekata je proizašao zbog Vaših gosp. Lukša inzistiranja da se ti projekti
uvrste. Kod Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
u 2016. g. kod stavke naknade za prijevoz na rad bilo je planirano 55 tisuća i sad se to
povećava za 28 tisuća kn, ne znam što se dogodilo? Isto tako, stručno usavršavanje radnika
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se povećava samo za 1000 kn, a mislim da je u prijašnjem izvještaju od ravnateljice DV-a
stajalo da je za prvih 6 mjeseci potrošeno 80 posto. Treba provjeriti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ispostavilo se da pojedine djelatnice koje imaju
pravo na prijevoz, nisu to pravo koristile i zato je došlo do povećanja. Stručno
usavršavanje, mislim da je to u redu.
SINIŠA ĐURA: Malo me iznenadila ova izjava načelnika, čini mi se da se to vuče iz
prošlih vremena.
MISLAV LUKŠA: Gosp. Đura, prozivali ste me da sam tražio više gradnje, više
komunalne opremljenosti za građane i da onda to načelnik nije uspio napraviti i nakon toga
to izbrisao iz proračuna da bi naštimao i imao bolje rezultate. Bolje je reći da nismo to
uspjeli i da budemo iduće godine. Čiji je to problem?
IVO ĆOSIĆ: Ne znam kako gosp. Lukši nešto objasniti. U 11.smo mj.,pri kraju smo
godine, normalno da u narednih mjesec dana se ne može izgraditi nogostup u Ulici kralja
Tomislava i da je povučen iz plana gradnje za ovu godinu. Nije istina da je načelnik
odustao od gradnje nogostupa. To je politička manipulacija od strane Lukše.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša što želite?
MISLAV LUKŠA: Želim da mi umnožite amandmane.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ne može to sad usred sjednice, nego za vrijeme pauze.
ZDRAVKO LOJNA: Nije dobro da se zamaramo bez razloga, svake godine na kraju
godine donosimo proračun i određene planove, mi možemo koliko možemo, planiramo da
ćemo imati više, no to se ne ostvari. I normalno da na kraju godine to moramo
izbalansirati. To je praksa i vrijeme u kojemu živimo, mi to moramo sukladno zakonskoj
regulativi. Druga je stvar da li smo dobro planirali ili ne, da li smo sve učinili da se to
ostvari. Obveza nam je i da u idućoj točci što realnije isplaniramo proračun za iduću
godinu. Prava diskusija treba biti u idućoj točci.
MIRKO IVAKOVIĆ: Pitao bih u vezi odvjetničkih usluga, imate 31 tisuću kn, pa 63
tisuće kn u rebalansu, pa me zanima s kim se sudimo i zašto to koristimo? Nelogično mi je
da manifestacija za Veliku Gospu košta 12.900,00 kn, a za Bitku na Obreški 37 tisuća kn.
VLATKICA ŠILIPETAR: Obzirom da Zakon o proračunu nalaže da naš plan mora
sadržavati i plan naših proračunskih korisnika, stoga je i plan za vrtić i u našem proračunu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za Veliku Gospu, imate izvještaj ostvarenja
do 31.8., nisu još svi računi sjeli, sa 30.09. imate novije podatke, gdje je ostvarenje oko 75
tisuća kn za Veliku Gospu. U tom momentu su bili točni ti podaci, no došlo je još faktura.
ZLATKO GOLUBIĆ: Normalno je da se pred Novu godinu uskladi proračun, no treba
bolje planirati. Rekao sam da ni nećemo moći realizirati nogostup, to onda treba biti
primarno, jer inače ne budemo imali novaca. Svaki predsjednik odbora mora voditi svoj
odbor, što nije slučaj kod Odbora za financije, njega vodi načelnik ili netko stručan iz
JUO.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Gosp. Golubić iznosi neistinitu tvrdnju. Uredno ga i ispravno
vodim. Njegova je primjedba da bih ja kao predstavnik odbora trebao predstavljati
prijedloge, mogli bi povući analogiju da bi na vijeću onda prijedloge trebao prezentirati
predsjednik vijeća. Iznositi prijedloge mogu samo oni koji su ovlašteni predlagatelji, a za
ovo predsjednik odbora nije ovlašten. To može jedino načelnik ili netko koga on ovlasti,
osoba iz JUO.
ZLATKO GOLUBIĆ: Povucimo paralelu, ispada da predsjednik vijeća ne bi trebao
voditi sve točke ovoga vijeća, nego s obzirom na neke prijedloge netko umjesto njega
dođe.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U rebalansu je nadodana nadogradnja DV-a i
mislim da je to u ovom dijelu najbitnija stavka. Raspisan je i natječaj za mjeru 7.2.2., i od
sutra kreću prijave za natječaje. Krajem ovog mjeseca bi trebala biti raspisana i mjera
7.4.1. u koju spada i dogradnja DV. I bitna je stvar da usvojimo rebalans proračuna radi
toga. Bitno nam je da budemo među prvima u prijavi na natječaje, da možemo konkurirati
s drugim općinama.
MARIO HALUDEK: Vijećnici HDZ-a će prihvatiti ovaj rebalans jer mi uvijek
podržavamo dobre projekte, razvojne projekte za dobrobit općine. No, napominjem da u
budućnosti bolje planirate.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje donošenje I.
Izmjena i dopuna:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
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g., predlagatelj: općinski načelnik
b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
c) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.
g., predlagatelj: općinski načelnik
d)Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije
proračuna za razdoblje 2017.-2018. godina,
predlagatelj: općinski načelnik
e)Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2018. godina,
U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.
Sa 13 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, donose se

a)

I. Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

I. Izmjene i dopune Programa prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
b)

I. Izmjene i dopune
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

I. Izmjene i dopune Programa prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
c)

I. Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. g.

I. Izmjene i dopune Programa prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
d)

I. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za
razdoblje 2017.-2018. godina

I. Izmjene i dopune Proračuna prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
e)

I. Izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2018. godina

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
T o č k a 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa:
a) održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić
za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar
Ivanić za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
c) javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
d) javnih potreba u sportu u 2017. g.,
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predlagatelj: općinski načelnik
e) javnih potreba u kulturi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
g) socijalnih potreba u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj Vlatkica Šilipetar uvodi u temu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Odbor za financije i proračun je o svim prijedlozima
raspravljao, usvojio ih sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“, te ih je uputio na vijeće.
MISLAV LUKŠA: U ime kluba vijećnika „Bolji Kloštar“, mi se oštro protivimo ovakvom
proračunu. Ovdje su navedene neke stavke veće od svih koje smo do sada vidjeli. Ovo je kao što
sam rekao na rebalansu, Vi ste tu ubacili sve prijedloge koje smo tražili u zadnje 3 i pol g. U pola
godine od EU fondova ne možete dobiti ništa, jer je takva procedura i ona traje minimalno godinu
dana. Vi očekujete da ćete u predizbornoj godini dobiti silan novac, a toliko niste ni upola dobili u
cijelom mandatu. U svoje ime, što se tiče programa, opet ste ubacili izgradnju nogostupa i
biciklističke staze u Ulici kralja Tomislava od 4 milijuna kn. Zanima me ako to nismo mogli
realizirati u ovoj godini, zašto to sad sa smanjenim iznosom planiramo u idućoj? Naveli ste da
ćete iz fondova EU, ali ne iz kojih, financirati asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih asfaltnih
cesta u iznosu od 2 milijuna i 50 tisuća kn, bilo bi dobro navesti iz kojih, u kojim rokovima i sve.
Što se tiče kapitalne pomoći Ivaplinu, govorili smo o Vinarskoj ulici, a sad tu piše izgradnja
uličnog plinovoda u Šarampovskoj ulici od 200 tisuća kn. Zbog čega se tamo gradi plinovod,
koliko tamo ima kuća? S druge strane, u Vinarskoj ulici je puno stanovnika i izloženi su svaki dan
opasnosti da odlete u zrak, Vi ulažete u plinovod u Šarampovskoj? Je li to zato jer predsjednik
vijeća na kraju ulice ima peradarnik?
KREŠIMIR BUNJEVAC: U Šarampovskoj ulici se ne nalazi nikakav peradarnik.
MISLAV LUKŠA: Što se tiče održavanja objekata, poprilično je nejasno, navodite ceste u
Sobočanima, koje su to ceste? Što se tiče energetske obnove, niste ništa radili, ali ste stavili
uređenje parkirališta i dvorišta općinske zgrade za 200 tisuća kn. Do sada ste svake godine
uvrštavali to u proračun, ali nije ništa napravljeno. Što se tiče javnih potreba u poljoprivredi,
apsolutno sam protiv ovakvog financiranja i kreditiranja jesenske i proljetne sjetve, jer je to
financiranje i kreditiranje određenog distributera poljoprivrednog materijala u iznosu od 500
tisuća kn. A mogli bi direktno kreditirati poljoprivrednike ili im davati poduzetnička jamstva.
Neka Vam kažu poljoprivrednici kako im je nicalo ono što su sijali.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče konstatacija vezanih uz asfaltiranje cesta,
natječaj je raspisan jučer, sutra je prvi dan prijave, a objavljen je danas u Narodnim novinama i na
stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Rok ugovaranja je 8 mj. od jučer, sve piše u
Pravilniku. Sve drugo, nogostup i dio biciklističke staze su po troškovniku. Izgradnja plinovoda u
Šarampovskoj ulici ići će s projektima na području Općine Kloštar i Ivanić-Grada i to ćemo
zajedno uputiti na fondove za ruralni razvoj, kad bude raspisan natječaj, a i Ivaplin prvo treba
napraviti dokumentaciju. Vinari nisu izgradnja, već održavanje.
MISLAV LUKŠA: Imate mogućnosti na jednom programu nešto smanjiti, a na drugome
povećati. I rekli ste da će se to financirati zajedno sa Ivanićem, a to nigdje ne piše, nego piše nešto
drugo. Koji je financijski trošak tog plinovoda u Šarampovskoj?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Financijski trošak nije iz EU fondova nego iz Ministarstva
regionalnog razvoja. To su oni natječaji iz kojih su uređeni krov vrtića i plinovod u Ščapovcu. No
za ovo prvo treba napraviti projektnu dokumentaciju i dobiti građevinsku dozvolu.
ZLATKO GOLUBIĆ: Trebamo biti realni, od ovog što je planirano ako realiziramo 25% bit
ćemo sretni. Otkud nam ti novci, to je pumpanje podataka. Što se tiče DV-a, nije dobro igrati se s
tim. U odluci o kreditu piše da će se graditi DV do primitka sredstava od Fonda za okoliš. Ne
može tako.
MARIO HALUDEK: Slažem se. Što se tiče plana gradnje, to je previše, oko 9 milijuna kn.
Jedina sredstva koja smo dobili iz EU fondova su ona za vrijeme Golubića. Primici iz EU
fondova- valja točno navesti koji su to fondovi. Trebalo bi to biti realnije.
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MIRKO IVAKOVIĆ: U Programu javnih potreba u poljoprivredi piše da će se navedeni
potprogrami financirati iz prihoda Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017., u iznosu od 880
tisuća kn. A to sve nije iz Proračuna OKI, jer piše da su sredstva od Zagrebačke županije u iznosu
od 35 tisuća kn, a od Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5 tisuća kn. Treba nam povećanje
kod održavanja poljoprivredne infrastrukture, grozni su nam putovi. Što se tiče sufinanciranja
kontrole mliječnosti, imamo tu jednu cifru godinama, a imamo manje krava plotkinja i dojilja.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za stavke u Programu Fonda za poljoprivredu,
zajedno sa Fondom smo razgovarali kako to riješiti, zatražit ćemo mišljenje od ministarstva da to
možemo korigirati i potaknuti onaj dio koji još uvijek traži sredstva za sufinanciranje.
MISLAV LUKŠA: Moram napomenuti da u Programu potpora u poljoprivredi zapravo imate
manje sredstava. Svake godine u taj „fond“ ulaze sredstva od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta, u iznosima od 170 i 165 tisuća kn. Taj „fond“ bi po logici trebao iz
godine u godinu rasti. No, Vi imate lažno prikazanu jednu situaciju, 500 tisuća kn Vam ne odlazi
u poljoprivredu, nego se kreditira jedno trgovačko društvo. Da Vam to objasne, ne znam da li bi,
gosp. Ivakoviću, digli za to ruku.
MIRKO IVAKOVIĆ: Ja uzimam svake godine taj kredit od Jakopovića. I nije istina da se njega
kreditira. Moglo bi se ići i preko banke, no onda učinite nešto po tom pitanju. U određenom
momentu nam je bio problem i tko će nam financirati nabavu repromaterijala.
MISLAV LUKŠA: Kad određeni trgovac Vama ne bi dao robu i on Vam ju ipak da na kredit, jer
ste dugogodišnji kupac, to nije zbog toga jer ga općina kreditira, već zbog toga jer je trgovac.
IVO ĆOSIĆ: Zamolio bih predsjednika vijeća da zaštiti naše poduzetnike. Čovjeka se proziva,
spriječite to javno klevetanje.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Moram spomenuti da u programu ima i subvencioniranje
dijela kamata za poljoprivredne kredite, no do danas to nitko nije zatražio.
Predložio bi dodatak u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu na str.2- da se kod uređenja Parka hrvatskih branitelja
doda „i Promenade“.
MISLAV LUKŠA: Ovim potezom ste samo pokazali koliko je to iskreno, jer ste sad u taj iznos
utrpali i Promenadu. Ovo je varanje ljudi.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ:: Nije varanje. Radit će se i jedno i drugo, ovisno što će se
moći.
IVICA NOVOSEL: Ne slažem se s gosp. Lukšom ni kao vijećnik ni kao član Fonda za
poljoprivredu. Sretni smo da možemo to dati distributeru, jedini se javio na natječaj i uredno
vraća kredit. Gosp. Lukša, nemojte govoriti da sjeme ne valja. Jakopović ima kvalitetno sjeme.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Potvrdio bi da to poduzeće uredno vraća sredstva.
MISLAV LUKŠA: Stavljate mi riječi u usta. Nitko nije spomenuo ime trgovca, niti da je loše
sjeme. Poljoprivrednici su mi rekli da ukažem na taj problem. Možemo supstituirati sredstva
određenim jamstvima.
MIRKO IVAKOVIĆ: Meni kao poljoprivredniku bolje paše da imam to tu u Kloštru, nego da
idem u Križ ili Ivanić.
MISLAV LUKŠA: Siguran sam da nekome iz Stare Marče paše više da ide u Dubravu
Vrbovečku.
ZDRAVKO LOJNA: Ne mogu prihvatiti prozivanje naših gospodarstvenika od kojih nekoliko
desetaka, stotina ljudi živi. Ako svi imamo jedinstveni stav, nismo mi krivi nego Vi. Predsjedniče,
molim Vas da spriječite omalovažavanje.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Radim po Poslovniku.
MISLAV LUKŠA: Nisam Vas prozvao. Sumnjivo je ovo.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Opomena gosp. Ćosiću jer dobacujete s mjesta.
ZLATKO GOLUBIĆ: Ovo je najbolji ekonomski model koji idealno funkcionira. Svi koji su
radili preko banke, završili su tako da su općine vraćale sredstva.
MARIO HALUDEK: Gosp. Lukša, prozvali ste navedenu firmu, spomenuli ste nekvalitetno
sjeme. To je prozivanje i nanesena je šteta ugledu firme. Bilo bi korektno da se pojedinac ispriča.
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MISLAV LUKŠA: Poslušajte snimku pa ćete jasno čuti tko je što spomenuo. Nanio štetu? Što
mislite da jedna takva firma zavisi od Vas i nas?
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Bila je spomenuta obmana, prijevara i manipulacija. Kad je u pitanju
gosp. Lukša, svi ste sad na stol dobili klasičan pisani primjer takvog ponašanja. Na tim papirima
stoji datum 2.11., da bi bilo sve u skladu s Poslovnikom općinskog vijeća. Danas nije 2.11., a
svjedočili smo sastavljanju sadržaja tih papira ovdje u vijećnici. To je najbolji dokaz obmane,
manipulacije i prijevare.
MISLAV LUKŠA: Vi ste dobili amandmane sad, ne znate kad su pisani i sastavljeni. Ako se
Vama amandmani ne sviđaju, odbit ćete ih.
IVO ĆOSIĆ: Pozivam Vas sve, tko nije vidio da je gosp. Lukša sad pisao amandmane? Je li ima
koga?
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Ovo nema smisla i prešlo je sve granice. Jedan vijećnik i njegovo
cjelokupno ponašanje je na granici normalnog.
MISLAV LUKŠA: Kako želite, građani će suditi.
SINIŠA ĐURA: Čini mi se da su programi i proračun rađeni na brzinu. Da li je razlog tome
kandidiranje nekih programa? Ispala je Promenada, pa ste ju ubacili. Nema adaptacije Stare
Apoteke ni u jednom proračunu. U uređenju dvorišta DVD-a i općine postoji opis radova, no
nema ničega o rušenju stare vodospreme. Ne znam zašto je tu opis, a drugdje ga nema. Ako nije
važan razlog, predlažem da još proučimo proračun i idemo na drugo čitanje i drugu sjednicu
vijeća.
IVICA NOVOSEL: Uvršteno je financiranje obnove Stare Apoteke, međutim, dijelim isto
mišljenje s gosp. Đurom. Nikad nije ovako rano proračun donesen. Tu ima dosta toga, predlažemo
da odgodimo. Program javnih potreba u kulturi iznosi 280 tisuća kn, a ništa nije ni specificirano ni
raspodijeljeno, to su mala sredstva. Interesira me mišljenje drugih vijećnika. Ne bi trebali štedjeti
na kulturi, HDZ protestira protiv ovoga.
SINIŠA ĐURA: Hvala na upozorenju. U vezi programa javnih potreba u kulturi, planira se
izvođenje radova na uređenju objekta «stare apoteke» u svrhu preseljenja knjižnice i čitaonice,
otvaranja zavičajne zbirke, uređenja prostora za druženje umirovljenika, mladih i sl. odnosno
za druge odgovarajuće sadržaje; uz financiranje svih ostalih udruga i organizacija sveukupno
je predviđeno 280 tisuća kn, što znači da za izvođenje radova na staroj apoteci neće ostati gotovo
ništa.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vukovar i Osijek su već donijeli proračun. Razlog ranijeg
donošenja proračuna je da kvalitetno pripremimo okvire za udruge i natječaje po programima.
Želimo usmjeriti jedinstveni upravni odjel da zajedno što prije predamo prijave na ruralni razvoj.
MISLAV LUKŠA: Vidi se iz proračuna, na str. 19. i 20.- 160 tisuća kn za Program javnih
potreba u kulturi i 120 tisuća za djelovanje knjižnice. To je drastično smanjenje. Stara apoteka se
godinama vuče kroz proračun.
MARIO HALUDEK: Složio bih se, imate vremena da to još izradite.
ZLATKO GOLUBIĆ: Svi trebamo sredstva, no moramo i kontrolirati kako se troše. Ne slažem
se da načelnik i JUO kontroliraju sredstva udruga, to bi trebalo vijeće. Najviše me zanimaju
izvještaji iz sporta i da još neki sportovi budu zastupljeni osim nogometa. Tražim da vijeće
razmatra financijska izvješća udruga.
MISLAV LUKŠA: Proračun je najbitniji za općinsko vijeće, ako netko želi, neka ide doma.
KREŠIMIR BUNJEVAC: 10 puta ste već prešli vrijeme i nemojte vrijeđati vijećnike.
MISLAV LUKŠA: Kad sam bio predsjednik Odbora za financije, upravo sam na toj točci
kontrole proračunskih korisnika smijenjen i to od strane svih. Onda kad sam tražio na uvid kako
se troše novci.
MARIO HALUDEK: Ako su svi bili protiv Vas, onda očito nešto ne valja.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daju se na glasanje Programi:
a) održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić
za 2017. godinu,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

predlagatelj: općinski načelnik
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar
Ivanić za 2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
javnih potreba u sportu u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
javnih potreba u kulturi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik
socijalnih potreba u 2017. g.,
predlagatelj: općinski načelnik

U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“,4 „suzdržanih“ i 1 „protiv“, donose se
a) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu
Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Kloštar Ivanić za 2017. godinu
Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
c)

Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.

Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
d) Program javnih potreba u sportu u 2017. g.
Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
e) Program javnih potreba u kulturi u 2017. g.
Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
f)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. g.

Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
g) Program socijalnih potreba u 2017. g.
Program prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i prijedlog
projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik,
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Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
Izvjestitelj Vlatkica Šilipetar uvodi u temu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Odbor za financije i proračun je o svim prijedlozima
raspravljao, usvojio ih sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“, te ih je uputio na vijeće.
MISLAV LUKŠA: U ime kluba vijećnika „Bolji Kloštar“- Moramo reći da se s ovime ne
slažemo, jer nije usklađeno s najnovijim izmjenama i novim poreznim paketima. Mi ovdje
planiramo prihode, a nemamo na umu da će vlada ukinuti komunalnu naknadu, da će ju zamijeniti
s drugim porezima. A isto tako i da će dići neoporezivi dio plaće. Propadaju određena poduzeća,
smanjuju se stavke od rudne rente. Problem je prihodovna strana. Mišljenja sam da prvo država i
županija trebaju donijeti proračun, pa onda tek mi.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Komunalna naknada se prema svim najavama planira ukinuti sa
1.1.2018.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ:: Prije 15 min sam obrazložio razloge.
IVICA NOVOSEL: Žurimo, trebali bismo se nadograđivati na to kako će država i županija
donijeti proračun. U 2017.godini ćemo morati pristupiti brzom rebalansu proračuna. Ovo će biti
razočaranje.
MISLAV LUKŠA: Mi imamo velike apetite vezane uz planirane kapitalne potpore. Mi ne
možemo u predizbornoj godini, od načelnika koji nije u stranci koja je na vlasti u državi i
županiji, očekivati da će od istih dobiti sredstva. Predlažem amandmane na Proračun 2017.
Općine Kloštar Ivanić, 1. Amandman-umanjenje na aktivnostima-rashodi za zaposlene-plaće;
rashodi za zaposlene- naknade troškova,dodaci,doprinosi; bruto plaća načelnika; naknade za rad
predstavničkih; izvršnih i radnih tijela; naknade političkim strankama.
KREŠIMIR BUNJEVAC:Moram Vas prekinuti zbog povrede poslovnika.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Čl.75 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik
Zagrebačke županije 24/13, 33/14 )navodi da se „amandman podnosi u pisanoj formi, uz
obrazloženje i upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, najkasnije 1 (jedan) dan prije dana
određenog za početak sjednice Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog akta.“ Ovo je
primljeno danas. Dalje isti članak navodi da „Predsjednik Općinskog vijeća prije odlučivanja
dostavlja primljeni amandman svim članovima Općinskog vijeća, predlagatelju akta i Općinskom
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj, te prema potrebi nadležnom radnom tijelu, ukoliko ima
vremenske i druge mogućnosti za dostavu istoga. Iznimno, ako se većina nazočnih članova
Općinskog vijeća s tim suglasi, amandman se može podnijeti i usmeno, na sjednici u tijeku
rasprave o prijedlogu akta.“
S obzirom da su pisani amandmani zakasnili, možemo jedino glasati da li želimo da se ti
amandmani mogu i usmeno podnijeti.
MISLAV LUKŠA: Ovime što sam bio pročitao bi se stvorila sredstva za povećanje na
aktivnostima- jačanje gospodarstva-subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite,
oslobođenje od poreza na tvrtku, bespovratne potpore, jamstva itd.; jednokratne novčane pomoći
roditeljima-novorođenčad; stipendije u novcu. Obrazloženje je da se smanjenjem plaća i
neoporezivih naknada te naknade za rad načelnika, vijeća i odbora, otvorila bi se sredstva za
razvoj, obrazovanje i povećanje broja stanovnika, otvaranje novih radnih mjesta. Isto tako,
amandman broj 2..
KREŠIMIR BUNJEVAC: Povreda Poslovnika, izvolite gosp. Vlahović.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ovo ne može biti amandman nego diskusija.
MISLAV LUKŠA: Nadalje, smanjenje na aktivnosti financiranje(kreditiranje) proljetne i
jesenske sjetve bi otvorilo mogućnosti za povećanja na aktivnostima-subvencioniranje dijela
kamata poljoprivrednih kredita; održavanje poljoprivredne infrastrukture; subvencije i potpore
lovačkim društvima za pomlađivanje divljači; subvencije i potpore OPG-ima i PG-ima;
sufinanciranje hitne službe. Smanjio bih 200 tisuća kn na uređenju dvorišta i parkirališta ispred
zgrade općine i taj iznos iskoristio za kupnju opreme i sprava za dječja igrališta.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Morat ću prekinuti. Treća opomena gosp. Lukša, prošlo Vam je
vrijeme za raspravu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ne znam kako ovo okarakterizirati nego kao demagogiju. Ako je
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načelnik prozivan ranije što nešto nije isplaćivano, a kasnije to isto htjeti ukinuti, nema smisla.
MISLAV LUKŠA: Moram Vam reći da je jednostavna stvar kako to implementirati, smanje se
koeficijenti, smanje se plaće, samo 10 %. Vi možete puno učiniti, tako i vijećnici mogu sami sebi
skinuti naknade.
ZLATKO GOLUBIĆ: Zašto dva puta o istoj stvari diskutiramo? Htio bih napomenuti, proračun
se svugdje dijeli na dva dijela, na razvoj i potrošnju i to mora biti uvijek usklađeno, razvoj bi
trebao biti veći od potrošnje, no to često nije slučaj. Radimo cirkus od proračuna.
MISLAV LUKŠA: Budući da nam je kratko vrijeme ovdje, ovo što je gosp. Golubić rekao,
razvoj ove općine je ključ, otvaranje novih radnih mjesta. Koliko će kvadrata poduzetničke zone
ovim proračunom napraviti i opremiti i koliko će ljudi biti zaposleno u Kloštru zbog ovog
proračuna?
Vijećnik Mislav Lukša dostavlja predsjedniku općinskog vijeća tri amandmana, tijekom
održavanja sjednice vijeća, suprotno čl.75 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić(
Glasnik Zagrebačke županije 24/13, 33/14) koji navodi da se „amandman podnosi u pisanoj
formi, uz obrazloženje i upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, najkasnije 1 (jedan) dan prije
dana određenog za početak sjednice Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog akta.“
Čl.75 navedenog Poslovnika također navodi da „Iznimno, ako se većina nazočnih članova
Općinskog vijeća s tim suglasi, amandman se može podnijeti i usmeno, na sjednici u tijeku
rasprave o prijedlogu akta.“
Daje se na glasanje da li će se amandmani vijećnika Mislava Lukše razmatrati i prihvatiti kao
podneseni.
U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.
Sa 1 glasom „za“, 10 „protiv“ i 3 „suzdržana“ odlučeno je da se amandmani vijećnika Lukše neće
razmatrati i da se neće prihvatiti kao podneseni.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje donošenje Proračuna
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019.
godinu.
U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“, 5 „suzdržanih“ i 0 „protiv“ donosi se
Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i prijedlog projekcije proračuna za
razdoblje 2018.-2019. godinu
Proračun prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 7.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje
2017.– 2019. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj Vlatkica Šilipetar uvodi u temu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Odbor za financije i proračun je raspravljao o prijedlogu,
usvojio ga sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“, te ga uputio na vijeće.
MISLAV LUKŠA: Vrlo sam nezadovoljan gospođo Šilipetar ovime što ste izložili. To nije način
rada u općini. Vrijednosti i pokazatelji rezultata po ovim programima su katastrofalni. Dodali ste
dogradnju i opremanje DV-a u Naftaplinskoj, da ste zamislili milijun eura potrošiti na to, za to bih
ja novi izgradio. Pokazatelj rezultata Vam je broj upisane djece u redovni program. Polazna
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vrijednost 2016. je 120 djece, 2017. i 2018. i 2019. isto 120 djece. Vi ćete uložiti milijun eura i
imat ćete nikakav rezultat. Valjda je pokazatelj broj djece po grupama, da budu manje grupe, a
više da ih bude. Najlakše je graditi prazne zgrade.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje donošenje Plana razvojnih
programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.– 2019. godinu.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donosi se
Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.– 2019. godinu
Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 8.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za
2017. godinu,
predlagatelj: općinski načelnik
Pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Odbor za financije i proračun je raspravljao o prijedlogu,
usvojio ga sa 4 glasa „za“ i 3 „suzdržana“, te ga uputio na vijeće.
SINIŠA ĐURA: Ne znam je li ovdje možda zamijenjen redoslijed točaka. U čl.16. ove Odluke
stoji da će se Općina Kloštar Ivanić u 2017. godini zadužiti za slijedeće namjene: Uzimanjem
kratkoročnog kredita po principu dozvoljenog prekoračenja salda po žiro-računu za redovno
poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu do 5.000.000,00 kn za održavanje tekuće likvidnosti.
Dakle, najprije ćemo donijeti ovu Odluku, pa ćemo tek onda donijeti Odluku o kratkoročnom
zaduženju. Možda je trebalo biti obrnuto.
PROČELNICA SANELA ĐURA: Mi takvu odluku imamo iduću na dnevnom redu i ona se
može donijeti jedino ako je predviđena Odlukom o izvršavanju proračuna.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje donošenje Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“ , 3 „suzdržana“ i 1 „protiv“ donosi se
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 9.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod
Privredne banke Zagreb d.d.,
Predlagatelj općinski načelnik uvodi u temu: Ovo je prijedlog odluke kojom ćemo financirati
reciklažno dvorište, izgradnju ostalih programa gradnje, od DV-a do programa rekonstrukcije
ceste u Čemernici i ostalih stvari vezanih uz program gradnje i održavanja. To je samo do
momenta dok ne dobijemo sredstva. Do sad je bila praksa da kad Vam je županija dodijelila za
nekakav projekt sredstva, odmah Vam ih je doznačila. Sada više nema toga. Takav isti princip je i
u ministarstvima. A sličan princip, vezan uz ove dvije mjere, možete sklopiti ugovor na jednu ili
tri rate. Jedna je za bogatije općine, a do tri rate je mogućnost da dobijete avansno 50 %. U
papirima je avansno, no može se dogoditi raskorak u tome. Da bi mogli krenuti u radove, treba
Vam određena podloga i zbog toga ovo tražim. Razlog je da prebrodimo ovo vrijeme dok ne
dobijemo sredstva. Projekti na koje bi to išlo su DV, Čemernica, nogostup Kralja Tomislava.
ZLATKO GOLUBIĆ: Već sam rekao da se dostavi svim vijećnicima koliko se Općina Kloštar
smije zaduživati po izvornom proračunu,da vijećnici ne donesu pogrešnu odluku. Pogledajte što
piše zašto donosite ovu odluku, takvog primjera nema u suvremenoj Europi, da se podižu sredstva
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za ulaganje u nešto, za što hipotetski pretpostavljate da ćete dobiti sredstva. Što ako ne dobijete
nikakva sredstva? Ne piše do 5 milijuna kn, nego u iznosu od 5 milijuna kn. Nađite mi primjer u
Hrvatskoj da netko tako radi. Može Vam se dogoditi da ćete upropastiti ovu općinu. Mi sada
imamo najboljeg ministra financija u razdoblju od 90-ih do sada. I neće davati sredstva po
stranačkoj pripadnosti nego po prioritetima i stručnim kriterijima. Prema tome, ima 386
siromašnijih općina od nas i one će imati prioritet.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Htio bih napomenuti, imate primjer dobre prakse mene
kao načelnika, nikad nisam išao u rizik, pa ne budem ni sada. Ovo je samo mogućnost da ako
dobijete ugovor, premostite do dobivanja sredstva to razdoblje sa ovim dozvoljenim minusom da
možete započeti posao.
ZLATKO GOLUBIĆ: Svi ste čuli što je nabrojeno na što će se trošiti ova sredstva. Bilo bi dobro
da se neće ni kune potrošiti prije nego se donesu odluke, da nećemo zakopati ni lopatu prije nego
su odobrena sredstva, no to nigdje tu ne piše.
IVO ĆOSIĆ: Slažem se s gosp. Golubićem da ne bi mogli dobiti kredit u ovoj vrijednosti, no ovo
je prekoračenje po dozvoljenom minusu, koje je nažalost skuplje od kredita, no pomaže načelniku
u realizaciji projekata koje je predvidio. Drago mi je da će se koristiti sredstva za jedan HNS-ov
prijedlog, a to je dogradnja DV-a. Imali smo već dva prekoračenja koja smo odobrili načelniku,
koji ih nije zlouporabio, nadamo se da neće ni ovaj put. I prije smo čuli kritike, no načelnik je
namjenski trošio i ne vidim razloga za sumnju da ovo ni ovaj put ne bi bilo tako.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U dogovoru s bankom, neće se uzimati kompletni iznos,
samo do onog iznosa koji će nam trebati i neće se ići dalje. Tako je isto ostvareno za IPARD.
Morate imati neku sigurnost, jer u ovom momentu nitko ne zna što će biti s proračunom, i
državnim i županije.
ZDRAVKO LOJNA: Kao građanin,vijećnik i gospodarstvenik, slažem se s gosp. Golubićem da
trebamo biti oprezni, no, isto tako vjerujem da se svi slažete da je naš načelnik odgovoran
načelnik i duboko vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Ovo što traži je samo manevar da
programe koje smo usvojili, može mirno i realizirati, da ako u određenom trenutku nema dovoljno
sredstava, da može ići u kratkoročni minus.
MISLAV LUKŠA: Za investicije, posebno kapitalne, se uzimaju dugoročni krediti, za mostno
kreditiranje ili međufinanciranje se uzimaju krediti za međufinanciranje,a svi ti krediti imaju
manju kamatu od ove ovdje. Trebalo bi napomenuti da ovdje postoji zamka, ovdje jesu navedeni
određeni kapitalni projekti ali piše i za financiranje ostalih investicija, što omogućuje da netko
ode u minus i kupuje ljude. A može se i dogoditi da ostavi općinu u vrlo lošem stanju. Imali smo
načela da se neće određeni ugovori prenositi u nove mandate, ovdje se omogućava da se za
korištenje kako god tko želi ode 5 milijuna u minus. Vi načelniče volite uvijek imati dobro zaleđe,
zato ne želite da Vam zablokiraju neka ulazna prihodovna sredstva. Bojim se da nećete puno toga
od ovoga iskoristiti, nećete do proljeća dobiti ništa za ove projekte. A ne bi bilo ni dobro da kunu
iz tih sredstava koristite za naslikavanja i kamene temeljce. Očito je jasno da OKI samostalno nije
sposobna izvoditi kapitalne investicije i mi se moramo fokusirati na dobivanje maksimalno
bespovratnih sredstava.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Netko je između vijećnika rekao da je gosp. Lukša bio moj
savjetnik za donošenje proračuna. Sad već godinu i pol ne razgovaramo jer sam vidio da nema
koristi od tih njegovih savjeta. On sve moje postupke podržava bolje nego vi tu, ali mora govoriti
radi novih izbora gdje misli biti načelnik. Ne mora se brinuti, nećemo ostaviti ni njega ni općinu u
dugovima. Ne volim biti u centru pažnje i vrijeme će pokazati da sam bio u pravu i da treba raditi
pošteno pa kud stignemo.
ZLATKO GOLUBIĆ: Znam da ne baratate tim financijskim kategorijama, po ovoj odluci,
možete dignuti samo 5 milijuna kn, nikakvih 2. Treba vam druga odluka.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Sklopit će se sa bankom iznos, da li će to biti na 500 tisuća
kn, na milijun i pol, u onom momentu koliko će trebati za ono što je namijenjeno.
MISLAV LUKŠA: Načelnik je krasno rekao da smo možda čak i duže surađivali nego što jesmo.
Razišli smo se kod nekih stvari gdje sam mislio da on nije dovoljno hrabar oko nekih poteza.
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Imam veliki stres od ovog posla, ne shvaćam to olako, mi donosimo odluke koje se odnose na sve
građane ove općine. Prije tri godine sam mu predlagao neke stvari i sad bi otvarao objekte da je
prihvatio moje savjete.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Moram istaknuti da ćemo večeras donijeti ovu odluku. Ja da sam u
poziciji načelnika bih se prve godine zadužio 5, druge 10 milijuna kn, da nešto napravimo.
Dogodio se lapsus, stoji u odluci da će se ta sredstva koristiti za reciklažno dvorište, za plaćanje
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kad je taj natječaj izašao, ili zakon, načelnik
se zaletio i požurio da napravi to dvorište. Nama je Fond rekao da će nam to platiti, no dogodila
se promjena vlasti, a ministarstvo nema novaca. Izvođač traži da mu se plati i sad se tereti općina.
To mi je krivo, jer možda nam u budućnosti neće uopće trebati to reciklažno dvorište. No, ja
podržavam ovu odluku.
MIRKO IVAKOVIĆ: Vjerujem načelniku da će postupiti odgovorno i savjesno. Ne bi se složio
s diskusijom gosp. Golubića, on govori da je stručnjak, a gosp. Filipović, što se tiče zimske
službe, je stavio 200 tisuća za tu stavku, u odnosu na ono što je Golubić stavio 750 tisuća kn i sve
se potrošilo. Ovaj načelnik je sa 400 došao na 250 tisuća kn i vjerujem mu.
MISLAV LUKŠA: Imali smo tri izuzetno blage zime. Tu smo puno napravili i promijenili
troškovnik. Pitanje je da li će se to koristiti za tekuću likvidnost. Zamislite da mi ovo ne odobrimo
načelniku, da li ste svjesni da je on tehnički u bankrotu do Nove godine?Kad sam postavio pitanje
na Odboru za financije što se čeka s određenim radovima, trebalo je jasno reći da su se čekali
novci od Fonda i sad ti novci fale.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ja bih se vratio 3 godine unatrag, vezano za reciklažno
dvorište, gosp. Lukša je inzistirao na izvještajima prema Ministarstvu zaštite okoliša, pa su bile
inspekcije, pa su naložile da moramo postupati po tome i ako se Vi ne držite planova, onda ne
odgovarate Vi, jer ste vijećnik, a ja kao načelnik moram poštivati zakone i ono što je naloženo.
MISLAV LUKŠA: Ja sam bio zagovaratelj reciklažnog dvorišta, ali to je bio dobar potez, no
možda ne na tom mjestu. Dugoročno ste u prostornom planiranju pogriješili, no trebalo je
napraviti reciklažno dvorište i moralo se po zakonu. Doveli ste se u ovu situaciju, trebali ste
možda više štedjeti na nekim drugim mjestima. Čl 3. ove Odluke kaže da će se „kratkoročni
kredit koristiti za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna Općine Kloštar Ivanić odnosno za
financiranje ulaganja u izgradnju reciklažnog dvorišta do primitka sredstva iz Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost te za financiranje dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića
Proljeće.“
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje donošenje Odluke o
kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donosi se
Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb
d.d.
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4183/2 i
4297/2 obje u k.o. Kloštar Ivanić,
predlagatelj: općinski načelnik
Pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.
Nakon izlaganja izvjestitelja, utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4183/2 i 4297/2 obje u k.o. Kloštar
Ivanić.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
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Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4183/2 i 4297/2 obje u k.o. Kloštar Ivanić
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 1 1.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Kloštar Ivanić u rekonstrukciju djela ulice Čemernica Lonjska na k.č.br. 2123/1 k.o.
Bešlinec unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Predlagatelj općinski načelnik uvodi u temu.
Nakon izlaganja izvjestitelja, utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić u
rekonstrukciju djela ulice Čemernica Lonjska na k.č.br. 2123/1 k.o. Bešlinec unutar mjere 07
“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 12 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, donosi se
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić u
rekonstrukciju djela ulice Čemernica Lonjska na k.č.br. 2123/1 k.o. Bešlinec unutar mjere
07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

R a z n o
Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ, te
zaključuje sjednicu u 21,30h.

Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Anja Tara Lang

Krešimir Bunjevac
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