REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 238/14-01-17-2

Kloštar Ivanić, 27.01.2017.

ZAPISNIK
Sa 34. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 26.01.2017. 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 Lidija Zubatović, referent
za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Mirko Ivaković, Željko
Bokun, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Mislav Lukša, Zdravko Lojna, Mario
Haludek,Tomislav Vlahović, Nenad Kukec, Danijela Bardić, Nikolina Pavelić
Ivo Ćosić – pridružuje se u 16:17
Božidar Balenović – pridružuje se u 16:20
Siniša Đura – pridružuje se u 16:30

OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Zvonimir Gaiger
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica
Mateja Pokas – pravni referent
Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 33. sjednice Općinskog vijeća.
Mirko Ivaković: na str 17. zapisnika 33. sjednice izlaganje nadopuniti tako da glasi:
Gos. Novosel je prije nekoliko godina rekao da su se opraštale cifre. HSS, a ja sam najviše
zastupao kada se bivša pročelnica, oglušila na 180.000,00 kn. HDZ i SDP, gospodin Lojna i
Novosel su rekli da žele oprostiti. HSS je prije nekoliko godina to htio napraviti, a niste dali ni
jedni ni drugi.
Mario Haludek; Nadopuna izlaganja na str. 5. tako da glasi: Naftaplinska ul. u Sobočanima,
tamo ima dosta oštećenja na cesti i na križanju na trokutu, zapravo onaj cijeli dio bi trebalo
malo urediti, mislim da bi tamo trebalo koji čempres posaditi da to ljepše izgleda.
Nakon provedene rasprave daje se zapisnik 33. sjednice s navedenim dopunama na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“ zapisnik 33. sjednice, s navedenim izmjenama je usvojen.
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Dne vni red:
-

Aktualni sat

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. izmjena i dopuna:
a) Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. Godini,
b) Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017.godinu i projekcije Proračuna
za razdoblje 2018.-2019. godine sa Planom razvojnih programa Općine Kloštar
Ivanić za razdoblje 2017.-2019. godine.
Predlagatelj:općinski načelnik
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i
članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.
Predlagatelj:općinski načelnik
3. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
Mislav Lukša iznosi mišljenje da je predsjednik vijeća, Krešimir Bunjevac trebao predložiti
još jednu točku u dnevni red vezanu uz rebalans Proračuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje predloženi dnevni red.
Mario Haludek predlaže dopunu točke koja glasi: Izglasavanje o ostavci načelnika radi
novonastale situacije.
Daje se na glasanje prijedlog dopune dnevnog reda ,vijećnika Maria Haludek gore
navedenog.
Sa 3 glasa ,,za“ , 6,,protiv“ i 3 ,,suzdržana“ prijedlog nije usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.
Sa 7 ,,za“ , 3 ,protiv“ i 2 ,,suzdržanim“ glasom usvaja se dnevni red.
AKTUALNI SAT
U 16:30 h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar od 20.12.2016.godine.
Natječaji za radove na području Općine Kloštar Ivanić – održavanje signalizacije,
održavanje makadam cesta, javna rasvjeta koji su otvoreni 23.1.2017. te održavanje
nerazvrstanih cesta, investicijsko održavanje cesta u naselju Ščapovec i mali građevinski
radovi koji je rok predaje 21.12. Nakon pregleda povjerenstva sve to dolazi na dnevni red
slijedećeg vijeća na kome će se odlučivati o tome.
Raspisan je natječaj za kreditiranje proljetne sjetve te je odabran distributer preko
kojeg poljoprivredni proizvođači mogu u maksimalnom iznosu od 15.ooo,oo kn dobiti
repromaterijal. Objavljeno na našoj Internet stranici i ostalim mjestima za oglašavanje.
Raspisan je i natječaj za udruge i to za sport, kulturu, poljoprivredu, gospodarstvo,
braniteljske i humanitarne i traje do 30.1.2017. Molim sve da se poštuju rokovi za predaju
istih.
Vezano za EU fondove još uvijek nema nikakvih vijesti vezano za mjeru 7.2.2 za koju
smo prijavili , Rekonstrukciju ceste u Čemernici Lonjskoj koliko je bilo prijava. Isto tako za
mjeru 7.4.1. prema informaciji sa seminara za konzultante natječaj će biti objavljen 20.2. a
početak prijava 20.4.2017. Slijedom toga ćemo tako i prilagoditi sjednicu vijeća za poslije
20.2. na kojoj ćemo donijeti i odluku za prijavu na tu mjeru dogradnju Dječjeg vrtića. Isto
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tako ćemo i dati sve ostalo što ima veze dok vidimo natječaj a potrebno je za prijavu na tu
mjeru kao npr. donošenje Strateškog plana.
Moram naglasiti da u naredno vrijeme na zahtjev ŽUC ZŽ poslan je dopis za radove i
asfaltiranja na području svih lokalnih jedinica. Iz tog prijedloga je u plan za asfaltiranje
stavljena ŽC 3041 u iznosu od 1.2 miliona kuna. Sve ostalo ćemo rješavati dogovorom sa
ŽUC ZŽ putem stavke održavanja za ovu godinu.
Danas je održan sastanak sa tvrtkom Ivakop d.o.o. vezano za Reciklažno dvorište.
Dogovoreno je slijedeće da će oni po odluci vijeća pristupiti prijavi u očevidnik. Zatim nakon
toga će se pristupiti otvaranju i početku rada od tri mjeseca da vidimo koji su sve to troškovi
uslijed toga rada. Dogovoreno je da će radno vrijeme biti svaki ponedjeljak u zimskom
periodu ili računanju vremena od 9-17 h, ljetno računanje radnog vremena od 12-20 h te prva
subota u mjesecu od 9-13 h. Na taj način će se vidjeti prvi efekti troškova i potreba za
možebitno povećanje fonda sati.
Vezano za nedobivanje sredstava po odluci vlade od 22.12.2016. mogu reći da smo to
doznali nakon upita građana 30.12.2016. g. . Odmah smo išli u provjeru razloga nedobivanja.
2.1.2017. smo otkrili da je došlo do greške kod unosa postotka štete u program APIS. Tu
grešku je krivo unijela gđa. Sanela Đura a potpisalo je općinsko povjerenstvo za el. nepogode
u sastavu Luka Matijević, Nikola Vidaković i Niko Lauš. Odmah smo poslali dopis u
Ministarstvo financija – Državnom Povjerenstvu za procjenu štete te u dogovoru sa njima
ustanovili koji su uvjeti trebali biti zadovoljeni da bi se priznala šteta. Ti uvjeti su da je štete
90% i više posto na određenim voćarskim kulturama i određena površina ili broj stabala. Isto
tako i da nisu bili osigurani. Prema njihovim uputama je ručno ispravljeno i dostavljeno im
novi izračun kako bi isti mogli uvrstiti na novu sjednicu istoga državnog povjerenstva koje je
kod donošenja zaključka na osnovu koje je donijeta odluka vlade u stavku 2. zaključka
donijelo da neriješene i potvrđene ostale štete nastale u 2015. i 16. g. od raznih el. nepogoda
upisane u registar štete od elementarnih nepogoda rješavat će se u tijeku 2017. g. ovisno o
raspoloživim sredstvima u državnom proračunu. Slijedom toga sam obavio razgovore i u
županiji a i s predsjednikom povjerenstva za el. nepogode te će se to staviti na povjerenstvo u
veljači kako bi se taj iznos uplatio u naš proračun. Bitno je da za taj novac općina ne bude ove
godine zakinuta kao i sami oni kojima su ta sredstva trebala biti transferirana.
Kako bi sankcionirao i upozorio da se ne rade takve greške gđa. Sanela Đura je dobila
rješenje za opomenu i izriče joj se novčana kazna u visini 10% od plaće za mjesec siječanj
ove godine koja će se isplatiti u veljači. Kod izricanja opomene uvažene su činjenice da je
sama učinila grešku ali i uočila i priznala grešku. Isto tako mora se i priznati da je greška i
nas političara koji smo u povjerenstvo stavili ljude koji su po političkom ključu unutra a
nažalost ne i po struci a isto i tog povjerenstava koje je sudjelovalo u procjeni štete. Tu
moram napomenuti da priznajem i svoju grešku makar kao predsjednik stranke SDP-a nismo
nikoga imali i nismo ni ponudili osobu u to povjerenstvo a možda sam mogao tražiti da se taj
odbor dopuni stručnim ljudima a to sam i rekao na vijeću gdje se to izglasavalo. Stoga molim
da ubuduće u takve odbore zapravo sve odbore i komisije stavljamo ljude po struci a onda po
političkom ključu. Isto tako sam dijelom sredstva isplatio iz sredstva pričuve kako bih
spriječio ovrhe nad proizvođača većinom jabuka i krušaka i koji zapošljavaju ljude sa našeg
područja da do rebalansa koji sam predložio dijelom ublažim ravnopravnost sa svim ostalim
sličnim proizvođačima koji su dobili po istim uvjetima naknadu štete od el. nepogode mraza u
travnju 2016. na području RH. Stoga molim ovo vijeće da uvaži sve ove činjenice i da složno
ispravimo ovu grešku tako da se prihvati rebalans predloženi na vijeće za danas kako bi stavili
te voćare u isti položaj sa onima koji su po istim kriterijima dobili sredstva diljem RH a ja ću
zajedno sa upravim odjelom učiniti sve da se slične greške ne dese ponovo.
Sa postavljanjem pitanja općinskom načelniku u aktualnom satu počinje se u 16:35h.
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MISLAV LUKŠA: Opet smo bili poprilično nepripremljeni za snijeg. U centru se nisu
vidjele crte, a ni ''crvena točka'', što može izazvati nesreću. Trebaju postojati određeni
znakovi. Kada će načelnik poraditi na pitanju prometnog rješenja? Taj problem je i diljem
naše Općine, veliki su problemi sa parkiranjem i mimoilaženjem vozila. Posebno je to
problem u Vinogradskoj ul. gdje su se nanosi uz cestu pretvorili u led. Nanosi su na bankini.
Vinogradska ulica je preuska što se tiče asfaltnog sloja. Kako mislite to riješiti? Također na
obilaznici, imate nanose snijega i leda, jasno se vidi da cesta nije čišćena u punom profilu. Na
samom kružnom toku gore su nanosi još od prvog snijega. Što je sa rasvjetom? Što je sa
lampama koje su pregorjele? Hoćete li ih zamijeniti sa naprednijim lampama? Npr. LED
rasvjetom? Što radite po pitanju rasvjete u Poljanskom brijegu? Što se tiče stanja cesta u našoj
Općini, nije puno bolje ni na određenim nogostupima, kao i na groblju. Ljudi se zbog tih
nanosa koji se pretvorio u led nemaju gdje parkirati. Npr. u Bešlincu. Što je sa stanicom za
školske autobuse? Ja imam napisano u zapisniku od prošlog vijeća, da će do Božića biti
gotova autobusna stanica u Bešlincu. Tamo su djeca kao i u svim drugim dijelovima Općine i
krenula su ponovno u školu nakon praznika. Gdje bi oni trebali stajati? Zašto u Ul. Kralja
Tomislava ništa nije napravljeno po tom pitanju? Sada ćete vi reći ,, projektiramo“. Građane
to ne zanima, zanima ih da odmah da to napravite. Niste odgovorili na prošlom vijeću na vrlo
bitno pitanje. Kada mislite u ime Općine potpisati ugovor sa Finom da ne moramo plaćati
naknade za Općinske račune. Što činite po pitanju čestog nestajanja struje i vode? Posebno po
vinogradima. Uglavnom imamo grijanje na plin, pa kada nestane struje nestane i grijanja. Što
činite po tom pitanju? Jeste bili u razgovoru sa Elektrom? Što je sa zamjenom određenih
vodova? Jeste li razmišljali o tome da se neki nadzemni vodovi zamjene sa podzemnim?
Kontinuirana opskrba je bitna kako za stanovništvo, tako i za gospodarstvo. Ono ne trpi česte
nestanke vode, struje, plina itd. Ako želimo da se ljudi ne sele s ovoga područja u bolje
krajeve, moramo poraditi na boljoj opskrbi. Vi trebate biti inicijator. Možda bi mogli i
rasvjetu u ul. Stjepana Radića uključiti u tu inicijativu. Zašto se ne bi zamijenilo na svim
dijelovima, zašto ne bi tuđa sredstva koristili da nama bude bolje.
Vezano za štetu koja je učinjena. Meni je sramota kada vi kažete da ste tek 30.12. otkrili da je
učinjena pogreška, kada su drugi počeli dobivati novac na račun. Na stranici Vlade RH u
prijedlogu njihovih odluka je pisalo tko je što dobio, a prije toga je bilo povjerenstvo. Sramota
je da smo tako kasno saznali za to. Kako je moguće da 270.000,00 kn druge Općine dobiju
umjesto nas. Sve druge Općine su dobile novac Kloštra Ivanića. Vlada je dodijelila
20. 000 000,00 kn koje je dodijelila svima koju su bili prihvatljivi. Kakav je to način? Vi
trebate jasno znati da postoji politička odgovornost, objektivna, a i financijska. Kako i na koji
način načelnik misli namiriti tu štetu? Ne priznajem fiktivna mijenjanja u proračunu. Kako
ćete kazniti odgovorne? Kako će se taj novac vratiti u proračun? Mi moramo zaštiti naše
privrednike.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za zimsku službu, vezano za dvije lokacije nad
kojima nadležnost imaju Županijske ceste. Vezano uz crvenu točku, glavni izvođači
Županijske ceste su riješili taj problem. Isto tako u Vinogradskoj ul. koja je isto županijska
cesta. Što se tiče rasvjete, istekao je ugovor. Dobiti ćete na idućem vijeću prijedlog izvođača
radova i ništa se ne može riješiti dok vijeće ne odobri sklapanje ugovora. Vezano uz Poljanski
brijeg, uočili smo probleme i oni će se rješavati. HEP je imao težak kvar na dalekovodu. Kvar
se ne može ispraviti u sekundi. Vezano za stanicu u Bešlincu, narudžba postoji. Potrebno je
betonirati, što nije bilo moguće zbog vremena. Što se tiče Fine, prijedlog je po meni da
sklopimo ugovor sa poštom. Potruditi ću se da nađemo rješenje da se smanji iznos naknade
pojedinim stanovnicima. Na zadnje pitanje smatram da sam odgovorio.
NIKOLINA PAVELIĆ: Nadovezala bih se na načelnikove odgovore gospodinu Lukši,
vezano uz snijeg na groblju, moram napomenuti da u stavku u operativnom planu imate da se
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snijeg može i odvesti kamionom ako ga niste imali gdje izgurati. Zanima me zašto nisu
očišćena parkirna mjesta u Školskoj ul., ispred ambulante i Doma zdravlja. Očišćeno je samo
pred školom. Ljudi se moraju parkirati na led. U operativnom planu čišćenje parkirnih mjesta
spada pod prioritete, ako se ne varam. Vjerujem da su parkirna mjesta ispred Općine i dvorište
bili jako dobro očišćeni. Zašto nije očišćen nogostup na zaobilaznici? Dva dana nakon
padanja snijega bi svakako trebalo biti očišćeno. Na prošlom vijeću na kojemu nisam bila
prisutna, odgovorili ste na moje pitanje vezano uz spoj Kralja Tomislava i 2A Vinogradskog
odvojka, odgovorili ste da je katastarski upisano i da taj Općinski put nikada nije bio u
uporabi. Taj put je bio korišten od strane poljoprivrednika. Sada je neprohodan. Ne tražim da
ga asfaltirate, samo raskrčite raslinje da traktori i ljudi mogu proći. Ovo što ste vi meni
odgovorili da je alternativa Kućni dol, nije alternativa jer tamo ima parcela kada Žeravinec
nabuja, ljudi ne mogu do svoje parcele. 20.12.2016. je bilo prošlo vijeće gdje sam postavila
pitanje za odvodni jarak isto u 2A Vinogradskom odvojku, gdje se slijeva sa Puta u raj sekret
koji je došao do ruba. Odgovorili ste da će biti riješeno do kraja godine, na koju godinu ste
mislili, 2016. ili neku drugu? Zašto se niste potrudili vidjeti u Proračunu vezano za
problematiku koju ćemo kasnije rješavati, da platimo odštetu malim poljoprivrednicima ako
smo imali novaca za premještanje, mogli smo i njih riješiti. Hoće li se ove godine organizirati
zelena čistka? Malo bolje isplanirana? Imamo puno divljih odlagališta, ne samo u Staroj
Marči. Općina bi trebala temeljito odraditi više lokacija da bi se to riješilo. Ako nemate
konkretne odgovore, bolje mi odgovorite pisanim putem nego s figom u džepu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče prvog pitanja, vezano uz čišćenje, ako baš
želite će vam se odgovoriti u pisanom obliku. Ja znam da su parkirališta prema donjem dijelu
Općine bolje očišćena nego parkirališna mjesta ispred Općine. Isto tako, mislio sam na 2016.
za ono pitanje koje ste postavili. Nisam mislio na 2017. Vezano za 2A Vinogradski odvojak,
on je očišćen od raslinja i saniran. Odgovoriti ćemo i na to u pisanom obliku ako niste
zadovoljni. Za male štete ovim ispravljamo samo po odluci Vlade RH. Oni su propisali način
za koga su naknade za štete namijenjene, do 30% štete podmiruju Općine za male
poduzetnike. Iznad 30% štete podmiruje država. Meni je žao što Vlada RH nije imala novac i
za te gospodarstvenike. Da su imali, oni bi odlučili i za njih. Što se tiče divljih odlagališta i
organizacije Zelene čistke, mislim da čak ima i od Zelenog prstena kada je bilo organizirano u
Staroj Marči, dogovorili smo da će prva akcija biti prije pupanja i rasta trave na Općini
Kloštar Ivanić.
MARIO HALUDEK: Možemo li dobiti popis fizičkih i pravnih subjekata kojima je
oproštena komunalna naknada tj. otišla u zastaru i ukupan iznos? Da li je podignut optužni
prijedlog na temelju nalaza inspekcije protiv odgovorne osobe? Zanima me namještaj stare
apoteke, nalazi li se još uvijek u onoj prostoriji? Je li zaštićen? Hoćemo li obnavljati staru
apoteku koja je dio naše povijesti? U katastrofalnom stanju je.
Autobusna stanica u ul. Kralja Tomislava nije izgrađena, još jedno duže vrijeme ne bude. To
je sedma godina otkad ja pitam za to. Jednostavnim građevinama ne treba građevinska
dozvola. Možemo napraviti neku privremenu, ako imamo parcelu. Jesu li sanirane rupe na
nogostupu u ul. Kralja Tomislava? Imaju dvije stvarno velike. Na pola puta između moje
ulice i centra Kloštra. Isto tako, kako stoji NK Kloštar Ivanić? Imamo li izvještaj o njegovom
radu? Jesu li plaćene članarine? Imamo li taj spisak? Možete li nam to dostaviti?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Mogu reći da nema komunalnih naknada koje su otišle
u zastaru. Sve ovrhe su otišle prema građanima koji su po prijedlogu ovršeni. Odgovor za
staru apoteku ću vam dati u pisanom obliku. Rupe u ul. Kralja Tomislava će se sanirati u
naredno vrijeme, nažalost nemamo još otvorene natječaje za radove. Ja ću poslati sutra
djelatnike iz Općine da to vide i naći ćemo neko rješenje da se to privremeno sanira. NK
Kloštar Ivanić, djeluju puno bolje u jesenskom dijelu prvenstva, moram za to pohvaliti
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predsjednika kluba i igrače, kao i stare igrače koji su preuzeli vođenje tog nogometnog kluba
u Kloštru Ivaniću.
ZLATKO GOLUBIĆ: Napomenuo bih, ako netko dođe na vijeće, onda bi netko trebao
predstaviti tu gospodu i lijepo ih pozdraviti. To nije prvi puta na vijeću da mi ne znamo zašto
su pojedini ljudi došli.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ja se držim Poslovnika.
ZLATKO GOLUBIĆ: Zašto mjesecima nema financijskih izvještaja o stanju u Općini?
Mene ste nekada tražili i po dva mjesečno. Zašto predsjednik NK Kloštar Ivanić nije dao tri
mjeseca financijsku karticu, novoizabranom predsjedniku? Zašto se njome koristio? Kada
ćemo dobiti popis potraživanja koja ima Općina Kloštar Ivanić prema svojim dužnicima?
Zašto nikada nismo dobili podatke koje su to i fizičke i pravne osobe? Bilo bi zanimljivo
vidjeti. Što se tiče odgovornosti za pojedinu dokumentaciju koja odlazi iz Općine, glavni i
odgovorni je načelnik Općine. On mora kontrolirati svu dokumentaciju koja odlazi iz Općine i
gledati je li ispravna ili nije, a ne kažnjavati djelatnike Općine, a svu odgovornost skinuti sa
sebe. Također, stalno se spominju prometna rješenja. Kada će se dovesti neka stručna osoba
koja će govoriti o prometnim rješenjima, a ne da amateri ovdje o tome pričaju? Pozdravljam
prijedlog načelnika da znanje i stručnost trebaju imati prednost pred amaterima u pojedinim
odborima.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz financijski izvještaj, svaki mjesec je
objavljen na stranicama Općine Kloštar Ivanić. Što se tiče potraživanja, to prepuštam gospođi
pročelnici da vam odgovori na ta pitanja. Vezano za sve dokumente koji izlaze, načelnik sve
pregleda i potpiše. To je u njegovoj ovlasti. Ono što je u ovlasti vijeća, to vijeće potpisuje.
Sva dokumentacija koja je otišla je potpisana. Vezano za stručne osobe, slažemo se.
MIRKO IVAKOVIĆ: Što se tiče zimske službe, centra i same Školske ul. to su mi sugerirali
neki građani, što se tiče samog centra kako je svake godine neočišćen. Ja kada sam radio u
zimskoj službi 10 godina i mi smo krenuli ujutro ranije, da bi bilo očišćeno kada ljudi odlaze
na posao. Kod Doma zdravlja, pješački prijelaz je bio neočišćen. Konkretno svi pješački
prijelazi. Slažem se i s tvrdnjom kolegice Pavelić vezanom uz kružni tok. Što se tiče
Vinogradskih odvojaka, ljudi su u pravu. No, nije ni načelnik kriv za to. Mislim da je problem
što smo nekada davno dopustili izgradnju kuća u vikend zoni, uske su ulice i teško je sada
nešto poduzeti. Zašto se ljudi nisu naselili po drugim selima gdje ima mjesta? Najlakše je
napadati načelnika.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za čišćenje, ponovno moram reći da je to u
operativnom planu Županijskih cesta i oni izlaze na čišćenje cesta tek kada dođe do 15 cm
snijega. Mi svojom zimskom službom riješimo ako vidimo na vrijeme snijeg. Očistio se i sam
centar Kloštra. Županijske ceste u svom operativnom planu imaju prohodnost na cestama.
SINIŠA ĐURA: Zašto predsjednik dopušta dugačke diskusije za vrijeme aktualnog sata?
Sada ću primjerom pokazati kako bi se pitanja trebala postavljati, po Poslovniku, za vrijeme
aktualnog sata. Kako napreduje donošenje Strateškog plana Općine Kloštar Ivanić za 2017. –
2019. godine? Je li završena analiza klizišta i je li dostupna dokumentacija o tome?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Dosada niti jedan govornik nije prekoračio vrijeme, istina je da u
Poslovniku piše jezgrovita i kratka pitanja načelniku, pročelniku ili predsjedniku vijeća. Naši
vijećnici uvijek neki uvod imaju pa ja to dopustim, no vrijeme se ne prekoračuje.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz Strateški plan, u suradnji sa konzultantima
koji rade za nas u razvojnoj agenciji došli smo do zaključka da je bolje zajedno sa ovom
odlukom o prijavi, da donesemo i Strateški plan na toj sjednici iz razloga da ne bi još morali
popravljati. Ja sam najavio ići na ovu sjednicu, no mislim da je bolje donesti ga na sljedećoj
sjednici da ne moramo popravljati. Što se tiče sanacije klizišta, u izradi je projekt, do kraja 2.
ili 3. mjeseca će se napraviti i povući će se sredstva. Dio smo povukli, za ono što je
napravljeno, a za dio ćemo od Županije i platiti tu dokumentaciju.
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NENAD KUKEC: Vezano uz Dječji vrtić, u samom izlaganju ste naveli, da se čeka fond.
Prije donošenja proračuna striktno ste rekli ako fond odbaci da ćemo sa svojim sredstvima
graditi vrtić. Ja vas molim datum početka gradnje vrtića. Ul. Kralja Tomislava, kada se gradio
kolektor smo svi bili zgroženi sa rezanjem asfalta. Zašto se ne vrši bušenje ispod prometnice?
Ne znam je li se tko od vas vozio po toj ulici? Još malo, ulegnuća će biti da ćemo stavljati
znak 20 km na sat. Samo nemojte reći da to ne možete.
Moram se nadovezati na temu oštećenih građana sa propustom Općine, žao mi je što ste
kaznili gospođu Sanelu Đuru, a niste sebe. Načelniče, vi ste jedini odgovorni. Nemojte
svaljivati greške na odbor, ti ljudi u kompjuter nisu upisivali brojeve, oni su rekli koja je šteta.
Zanima me po toj temi ako županija ne vrati te novce, što će onda biti? Tko će snositi
odgovornost? Što Općina planira raditi kada svane sunce? Što je prvo na repertoaru da se
radi?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za Dječji vrtić, rekao sam na vijeću
20.12.2016., poslije smo na radiju sa predsjednikom vijeća i najavili da ako će trebati
izvanredna sjednica vijeća vezana za isto, da ćemo ju sazvati.
U Županiji je bio pomoćnik ministra poljoprivrede i rekao je da će 23.12.2016.biti raspisano,
nažalost još uvijek stoji na stranici ruralnog razvoja da će krajem prosinca biti objavljeni
datumi kada će to biti raspisano. Po informacijama sa sastanka za konzultante, datum za
Mjeru 7.4.1. je 20.02. i tada bi se trebala točno znati sva dokumentacija i nadam se da će biti
ono što su oni tamo rekli. 20.02. natječaj se objavljuje, a 20.04. je prvi dan prijave. Za Dječji
vrtić smo dobili iz Ministarstva zaštite okoliša zadnji dokument koji je potreban po onome što
je u pravilniku napisano do sada. Ako će se mijenjati Pravilnik možda će trebati još koja
dokumentacija. Za sada Općina Kloštar Ivanić posjeduje svu potrebnu dokumentaciju vezanu
za prijavu na natječaj za dječji vrtić tj. za mjeru 7.4.1., do idućeg vijeća ćemo imati spremnu
dokumentaciju za raspisivanje natječaja. 20.02. možete tu dokumentaciju poslati u agenciju za
plaćanje u javnu nabavu da oni pregledaju, čim dobijemo suglasnost mi ćemo natječaj
raspisati 28.02., i da za 20.04. imamo spreman iznos. Na osnovu toga ćemo prvi ili drugi
tjedan u 4. mjesecu napraviti Rebalans proračuna da sve uskladimo. Ako neće biti žalbi na tu
javnu nabavu ćemo ići u sklapanje ugovora za izradu Dječjeg vrtića. Vezano za Ul. Kralja
Tomislava, idući tjedan ćemo pozvati ravnatelja Županijskih cesta, ne samo zbog te ulice
nego i zbog svega što sam napomenuo. Da vidimo možda još druga oštećenja, koja će izvođač
morati sanirati. Prvo će se raditi autobusna stanica u Bešlincu.
DANIJELA BARDIĆ: Vezano za dom u Čemernici, izrada sanitarnog čvora, obećava se
godinama. Zanima me hoće li za vrijeme vašeg mandata to biti ili i dalje ništa? Također, ako
bi mogli prokomentirati i vodu i plin za taj dom. Slušala sam emisiju na Radiju Ivaniću, gdje
ste obećali potrebitima kupiti drva. Zanima me da li se netko javio?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče doma u Čemernici, vodovod je uveden, a za
plin nisam siguran. To ćemo riješiti za vrijeme moga mandata. Probati ćemo pronaći sredstva
za sve te radove. Ako dobijemo 15.02. povrat za prvih mjesec dana, a to je obećanje ministra
Marića da će kroz kompenzacijske mjere vratiti do točnog iznosa od lani. Mislim da je to
moguće, potruditi ću se to riješiti. Što se tiče drva, pojedini ljudi su zvali, to su samo
izvanredne mjere da se nitko ne smrzne u ovome području. To ja rješavam iz svog džepa . To
je pola metra – metar, samo za privremeno da se ljudima doveze. Dvije osobe su zbrinute.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Hoćete li napraviti par kućica za ptice u parku? Da životinje
imaju što jesti. Niske su temperature, ima puno siromašnih u Općini, a ne žele doći u Općinu
jer se srame, kao niti u crkvu, Caritas i Crveni križ. Koliko smo se brinuli za tu sirotinju? To
nisu samo oni koji moraju ispuniti mnoge formulare. Hoćemo li osnovati ove godine vlastiti
komunalni odjel? Ima ga Ivanić Grad i Križ. Trebalo bi zaposliti desetak naših ljudi, s naše
Općine da desetak porodica osiguramo egzistenciju. A ne da dajemo natječaje onima iz
susjednih gradova,općina i poduzeća. Mi u Kloštru isto znamo odrađivati te poslove. Hoćemo
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li od konjogojske izložbe koja nas čeka u 6. mjesecu, napraviti brend ? Kao što Ivanić Grad
ima Bučijadu. Susjedni gradovi i općine imaju industrijske zone pa im pomaže županija i
određena ministarstva. Hoćemo li napraviti jednu malu obrtničku zonu? Potrebno je malo
snage i volje svih nas.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče kućica za ptice, Općina to neće raditi. Ovim
putem pozivam da svatko ispred svoje kuće ako može napravi nešto takvo. Vezano za
siromašne, mi kontaktiramo i dobijemo informacije o tim ljudima, pokušavamo riješiti i
nagovoriti da nam se obrate oni koji stvarno trebaju pomoć. Za sve takve će se pronaći
najbolje rješenje da im se pomogne. Organizirali smo, što nisam spomenuo, zamjenu kaputa
ispred doma u Kloštru. Ne treba se sramiti. Ako treba, organizirati ćemo dostavu kaputa
ljudima ako je nekome neugodno doći i uzeti. Vezano za komunalno poduzeće, razmišljamo
o tome. Ove godine još imamo košnju trave dogovorenu sa Komunalnim centrom iz Ivanić
Grada. Do idućeg vijeća ću Vas obavijestiti idemo li u tome smjeru da se organizira i taj dio.
Konjogojska izložba je u planu 10.06.2017. , druga subota u 6. mjesecu. To je malo nezgodan
datum zbog izbora. Pročelnica Zagrebačke Županije za poljoprivredu sugerirala mi je da se
datum održavanja izložbe treba prolongirati. U to vrijeme nemate sastav vijeća, a možda do
tada neće biti izabran ni načelnik. Pokušati ćemo da se to bolje organizira. Vezano za
industrijsku zonu, mi imamo pojedine društvene domove koje bi mogli aplicirati na fondove i
na taj način bi riješili problem nekretnina. Mislim da je to najbolje rješenje.
ZDRAVKO LOJNA: Na svakom vijeću ima bezbroj pitanja vezano za komunalnu
problematiku. Jeste li u mogućnosti osigurati na svakome vijeću da za vrijeme aktualnog sata
bude prisutan netko iz komunalnog odjela da nam da kvalitetnije i opširnije odgovore. Kako
je moguće da komunalna služba Općine Kloštar izdaje opomene za ne čišćenje nogostupa
ispred privatnih kuća, a istovremeno nismo u mogućnosti pravovremeno očistiti svoje javne
površine? Dovodimo u pitanje mogućnost da netko padne i tuži Općinu te da su štete
višestruke. Očito netko ne radi svoj posao.
Kako ćete u budućnosti osigurati u Jedinstvenom upravnom odjelu kontrolu djelatnika koji
unašaju određene elektronske podatke u računalo i šalju ih županiji i državi, te da je to
napravljeno u skladu sa zapisnikom i pisanju dokumentima radnih tijela općinskih vijeća i
ostalih zaposlenika Općine Kloštar Ivanić. Jeste li u pisanom obliku obavijestili i proveli
upravni postupak prema Županijskim cestama o svim problemima koji su vezani uz manje
dobro odrađenu zimsku službu i redovno održavanje županijskih cesta. Jedino prihvaćam
pisani trag.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Prva tri pitanja odgovoriti ćemo u pisanom obliku.
Županijskim cestama nije otišao nikakav dopis vezano uz ceste u nadležnosti Županijskih
cesta.
IVICA NOVOSEL: Koliko je prošle godine dobiveno novaca na ime zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta? Kako se taj novac trošio? Ulaže li se zakonski? Slažem
se za zonu za obrtnike, no ne slažem s tim što obrtnici rade po svojim kućama, ima ih ionako
malo. Bolje bi bila industrijska zona i dovesti neke ,,krupnije“. Vezano za obilaznicu, već
počinje propadati, kod koga treba pokrenuti postupak da se to uredi? Krug u centru Kloštra
Ivanića, tj. kružni tok, bilo je rečeno pred kraj prošle godine da će se to napraviti adekvatno i
u skladu sa zakonom.
Vezano uz procjena šteta od mraza i sankcija, meni nije jasno zašto je morala stradati samo
pročelnica. I vi ste načelniče za ovo odgovorni. Niste se začudili što je ovdje bilo izglasavanje
vašeg povjerenja? Izvor toga je upravo to.
U 17:38h se završava sa aktualnim satom.
T o č k a 1.
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1. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. izmjena i dopuna:
a) Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. Godini,
b) Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017.godinu i projekcije Proračuna
za razdoblje 2018.-2019. godine sa Planom razvojnih programa Općine Kloštar
Ivanić za razdoblje 2017.-2019. godine.
Predlagatelj:općinski načelnik
Sjednici predsjedava zamjenik predsjednika Tomislav Vlahović.
MISLAV LUKŠA u ime kluba vijećnika Bolji Kloštar
Temeljem čl. 74.-80. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić podnosim sljedeće
amandmane:
1. Na prvu točku a) I.Izmjene i dopune Programa u poljoprivredi:
- u čl. 3. u 7. točki „Financiranje proljetne i jesenske sjetve“ povećati za 100.000,00 kn
planirana sredstva.
- u Rekapitulaciji (tablica) POTREBNA SREDSTVA u 7. točki „Financiranje proljetne i
jesenske sjetve“ povećati iznos za 100.000,00 kn, sa 400.000,00 kn na 500.000,00 kn.
- povećati UKUPNO (Potrebna sredstva) za 100.000,00 kn; uskladiti osigurana sredstva na
1.150.000,00 kn.
- u čl. 4. u izvorima financiranja povećati točku 7. „Opći prihodi i primici“ za 100.000,00 kn i
UKUPNO na 1.150.000,00 kn.
2. Na prvu točku b) I. izmjene i dopune Proračuna:
- u RAČUNU RASHODA na str. 5. na kontu 31 dodati smanjenje za -60.000,00 kn na -230.000,00 kn;
na kontu 311 dodati smanjenje za -50.000,00 kn na -200.000,00 kn; na kontu 313 dodati smanjenje za
-10.000 kn na -30.000 kn; konto 3 korigirati na 40.000,00 kn.
- Račun zaduživanja /financiranja na str. 7. na kontima 5, 51 i 516 ukloniti smanjenja.
- u B. Posebnom dijelu na str. 8. u Aktivnosti A100101 smanjiti sva konta za 22.000 kn, na aktivnosti
A100102 smanjiti sva konta za 18.000 kn, ukupno na Predstavničkim tijelima smanjenje 40.000,00 kn.
- uskladiti zbrojeve kroz Proračun.
3. Na drugoj točci Raspoređivanju sredstava političkim strankama i listama grupe birača smanjiti sve
stavke za 50%
Obrazloženje:
Kroz smanjenje koeficijenta Pročelnici sa 2,5 na 2,3 i Načelniku sa 4,5 na 3,5 i smanjenje političkim
strankama za 50%, predsjedniku vijeća za 1.000 kn/mij i vijećnicima za 100 kn/sjednici ne moraju se
smanjivati potpore poljoprivredi (sjetva).

MISLAV LUKŠA: U ime kluba, što se tiče javnih potreba u poljoprivredi, ja sam protiv toga
da se smanjuje jedna stavka po originalnom fondu za poljoprivredu. Apsolutno moramo
nadoknaditi ono što su poduzetnici, a smatram time i poduzetnike u poljoprivredi koji su
izgubili novac zbog pogreške Općine. To je veliki novac, 270.000,00 kn. Tu je načelnik
odgovoran. Po mome amandmanu se jasno vidi što i kako. Pročelnica, općinsko vijeće,
političke stranke i predsjednik općinskog vijeća su odgovorni. Ako nismo zadovoljni sa
radom odbora onda ga imamo pravo i mogućnost mijenjati. Što se tiče same isplate štete je
nedvojbeno da se ljudima mora platiti ono što im je Općina uzela. Ako hoćemo ići u bolju
budućnost moramo promicati poduzetničku klimu. Ako se poduzetnici osjećaju nesigurno, oni
se sele i idu dalje. Moramo pokazati primjerom da se to mora nadoknaditi. Mora netko
financijski odgovarati, to po meni nije dovoljno dio jedne plaće. Ostali zaposlenici upravnog
odjela nisu odgovorni, ne bi trebali biti kažnjeni zbog ovog zločina. Smatram da načelnik
mora snositi ne samo političku odgovornost nego i financijsku. Ne prihvaćam prebacivanje iz
jedne stavke u drugu, gdje nemate nikakve podloge o kojoj se stvarno govori. Jeste li
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načelniče uz ovu odluku predložili i promjenu koeficijenata svojeg, pročelnice, vijeća i
političkim strankama? Ono što se uštedjeli ćete na drugom mjestu izgubiti. Predlažem da se
neke stvari riješe ovim amandmanom koji sam dao.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Tih 100.000,00 kn će biti u rebalansu u 3. ili 4.
mjesecu vraćeno.
MIRKO IVAKOVIĆ: Na ovo izlaganju gosp. Luke, bih rekao da nije realan u tome. Što se
tiče vijećnika, slažem se da se smanji i tih 100, ako treba i 200 koliko i dobivam po vijeću.
Mislim da ne možemo prebacivati to da se oduzima taj novac budućim vijećnicima koji
dolaze.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Od vijećnika Luke je izrečeno da smo odjednom i mi sad
odgovorni zbog nastale situacije. Ja bih rekao da su odgovorni oni u Općini koji rade na čelu s
načelnikom, pročelnica itd., no sada ispada da su i svi stanovnici Općine Kloštar Ivanić
odgovorni jer su birali ovakve vijećnike. Kažete da nisu stručni ljudi u komisiji, a koji su onda
stručni od naših odbora? Kako naći toliko stručnih ljudi u tako maloj Općini?
MARIO HALUDEK: Slažem se sa izlaganjem, no ne možemo reći da su sad krivi svi
vijećnici. Po meni nisu, tu ima neki redoslijed. Za odbor ne možemo reći da je nestručan.
Povjerenstvo je uredno predalo svoju dokumentaciju, odborom rukovodi predsjednik vijeća,
iznad toga je načelnik. Po meni može pogriješiti odbor, a i predsjednik vijeća. No, odgovorna
osoba je načelnik. Sada kažnjavamo osobu koja je unosila te podatke. Ta osoba ne mora biti te
struke, nije inženjer poljoprivrede. Ne mora čak ni poznavati tu problematiku i taj sustav. Tko
ju je natjerao da to unosi u sustav? Je li prošla obuku da to unosi? Za ovo stvarno trebamo
odgovor.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U razgovoru sa grđom pročelnicom, pitao sam tko će
unositi, pošto komisija nije prošla obuku, a trebala je. Gđa pročelnica je rekla da će ona
unositi i ona Vam može detaljno reći daljnji tijek obrade podataka. Ja sam smatrao njezin
odgovor pouzdan. U razgovoru sa predsjednikom povjerenstva, i njemu sam postavio isto
pitanje. Imam iskustva u tim sistemima, gdje je država dužna za naknadu štete iznad 30% . Za
unos podataka se dobiva šifra, a tu šifru je imala samo pročelnica.
MARIO HALUDEK: Dakle, nitko nije prošao obuku za taj sustav. Za svaki sustav treba
proći obuku. Teško mogu prihvatiti da je sada računalni sustav kriv, on je takav kakav je.
Što se tiče smanjivanja sredstava prema odluci fonda za poljoprivredu, čini se daljnja šteta
poljoprivrednicima.
ZDRAVKO LOJNA: Ne mogu prihvatiti izlaganje vijećnika Luke i ostalih, da smo
odjednom krivi i mi vijećnici zbog ovoga što se dogodilo. Ne smatram se nimalo krivim. A vi,
gosp. Lukša kada toliko vremena trošite na silnu matematiku, trebali ste se podsjetiti na Statut
i Poslovnik i vidjeti kako se radna tijela vijeća biraju. Građani biraju ovo vijeće i ova radna
tijela. Ne možemo govoriti da je netko u radnom tijelu manje ili više stručan. Vi se bavite
demagogijom. Sugrađanima je manje važno tko je kriv, već im je bitno da oni dobiju novac
koji je pitanje njihove egzistencije. Država će vratiti taj novac Općini jer je to zakonska
kategorija. Što bi trebali otvarati, sudske procese? Prihvatimo rješenje koje je ponuđeno i
isplatimo taj novac sugrađanima.
ZLATKO GOLUBIĆ: Načela su ista kao i od prije 100 godina. Kada je ubijen Stjepan Radić
došli su kralju i rekli su: ,,Vaše veličanstvo, i vi ste krivi za ubojstvo Stjepana Radića.“ Kralj
pita: ,,a tko to kaže?“ Njemu odgovorili: „Pojedini narodi.“
Kralj kaže: „Promijeni pojedine narode, ja i dalje ostajem kralj, ja i dalje ostajem kralj.“
IVO ĆOSIĆ: Narod dobro treba paziti koga i što bira. Koliko ja vidim po dokumentima, po
ovom prijedlogu Rebalansa Proračuna, poljoprivrednicima se ništa ne uzima. Nego se
cjelokupan iznos koji Općina izdvaja za poljoprivredu sa 780.000,00 Rebalansom povećava
za 150.000,00 to su činjenice. Dajemo si ovlasti da nekoga sudimo i prozivamo. Načelnik je
našao model kako nastali problem riješiti. Predložio je Rebalans Proračuna.
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Ako postoji osnovana sumnja, postoji služba za to. Što se tiče odricanja naknade, ja sam
pozivao vijećnike prije 3,4 godine da se svi odreknemo naknade. Ja to primjenjujem i sada.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Načelnik je kriv za 2013. godinu gdje je 380.000,00
kn došlo od županije i države. Načelnik je kriv za 2014. 1.100.000,00 kn koje je došlo od
županije i države. 2015. županija i država, 585.363,00 kn iz države.
2016. EU sredstva 2.800.000,00, država 652.000,00, županija 461.000,00., 2017. 359.000,00,
sveukupno 6.815.544,34 kn. To je krivnja ne samo moja, nego i vaša što smo to donesli u ovu
Općinu i svih građana ove Općine. To je 3,9% od ovoga iznosa za koji ću se potruditi da i taj
iznos dođe u Općinu i da Općina ne bude oštećena. Htio sam slikovito prikazati da je načelnik
uvijek kriv i za dobru i za lošu stranu.
SINIŠA ĐURA: Kako je ova rasprava krenula u smjeru rasprave koja ima obilježja istrage, ja
bih se nadovezao. Pričao sam sa županijskom službom nadležnom za ovu priču, doznao sam
od njih da je prema metodologiji za obračun štete i prema zakonu o elementarnim
nepogodama jedina institucija koja je odgovorna je Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
koja je uredno potpisala te materijale, koji ionako ne bi mogli biti obrađeni da nije tako. Isti
dan kada je pročelnica unijela, isprintani su materijali na papir i priloženi povjerenstvu.
Povjerenstvo pretpostavljam da je to odgovorno pregledalo prije nego je potpisalo i ovjerilo i
to je postala izvršna isprava. Postojao je rok od 60 dana u kojem je bilo moguće učiniti
ispravke. Drugi dan da je povjerenstvo, bilo stručno ili ne, se potrudilo pogledati što potpisuju
možda bi uočili pogrešku. Ne možemo svaliti sve na nekoga. Načelnik je u svome izlaganju
dao po meni jednu dobru obradu cijele priče. Slažem se i sa stavom da Općinsko vijeće
ubuduće treba, kao i stranke koje predlažu članove za pojedine odbore, da treba malo bolje
gledati i paziti. Ovo se više ne smije dogoditi, a svakako štetu namiriti oštećenima.
MISLAV LUKŠA: Budući da su sve replike na mene, iako se pola toga nije odnosilo na
mene. Načelnik je govorio da on mora to iz stavke za poljoprivredu sada uzeti pa da će na
sljedećem rebalansu vratiti. Sa mjesta sam dobacio zašto smo onda uopće uzeli. Neka uzme iz
plaća pa neka vrati u plaće. Zašto bi morao uzeti iz poljoprivrede? Nije nužno da se to tako
mora napraviti. Isto tako, što se tiče bespovratnih sredstava, to je načelniče vaš posao. Isto bih
rekao da je 6.000.000,00 u 4 godine vrlo malo od čega vam je pola donio bivši načelnik, a vi
ste samo završili stvar. Što se tiče gosp. Ivakovića, i sam je rekao zašto bi se uzimalo od
budućih naknada. Vi po ovome prijedlogu uzimate iz buduće, jesenske sjetve. I sam je netko
dobacio na Odboru za financije i proračun, zašto se živciraš ionako će to budući načelnik to
riješiti.
Gosp. Haludek je spominjao vezano uz unošenje podataka, stručnosti i sl., ja nisam spominjao
stručnost odbora, ne znam te ljude pa ne mogu reći. To samo pokazuje našu odgovornost. U
Općinskoj upravi nemamo inženjera poljoprivrede koji bi bio sposoban preuzeti jedan dio
zadataka. Nisam za to da pročelnica to radi, to nije njezin posao. Mi imamo nazivno 600
OPG-a, od toga je 200 aktivno, a nemamo niti jednu osobu zaposlenu u Općini koja se bavi
poljoprivredom. Ako smo mi poljoprivredna Općina, moramo uzeti nekoga iz tog područja
koji će se baviti time stručno.
Gosp. Lojna, sastav radnih tijela, pročitajte si Poslovnik općinskog vijeća. Općinsko vijeće
većinom glasova postavlja članove. Krajem 2013. godine ste smijenili 10 ljudi iz ,,Boljeg
Kloštra“, čak je na čelu te komisije bio čovjek iz ,,Boljeg Kloštra“. Pričajte to nekome tko ne
zna, građani će čuti istinu.
Gosp. Ćosić, što se tiče povećanja fonda, nije se ništa povećalo. Stavka je samo ušla i izašla,
tih 270.000,00. Konkretno ste smanjili jesensku sjetvu za 100.000,00. koliko i iznosi. Upravo
je proveden natječaj za proljetnu gdje je 400.000,00 potrošeno. Sada imate 0.
ZLATKO GOLUBIĆ: Kada pričamo o toj stručnosti, neka onda stručno i postupaju svi.
Imamo pravilnik, statut i zakon i trebamo raditi po njima. Neće biti nikakvih problema. Tako i
u ovom postupku, a ne da isplaćujemo nešto prije nego se odluka donese što je čisto kazneno
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djelo. To se ne smije napraviti ni u vlastitoj firmi. Ako ne znate, pitajte nekoga kako se to
radi. Treba sve biti legalno i da ljudi dobiju svoja sredstva. Opasno je i za načelnika koji je na
kraju odgovoran. Postupajte po stručnosti i donesite te odluke kako treba.
MIRKO IVAKOVIĆ: Mi iz HSS-a ćemo podržati prijedlog, kroz koji će se isplatiti tim
ljudima novac, na bilo koji način. No, zašto vi skrivate te ljude koji su u tome povjerenstvu?
Iz kojih su oni stranaka? Koje su stranke predložile te ljude u povjerenstvo? Čini mi se da su
ovdje najglasniji oni koji su te ljude predložili. Neka ljudi, za ovo što je bilo na sljedećim
izborima mogu vidjeti hoće li dati glas onima koji su predložili te ljude. Čini mi se da ti koji
su te ljude predložili, su namjerno te ljude predložili da oni ne bi znali i da bi došlo do ovoga,
da bi se napadalo načelnika. Po meni je to bilo smišljeno da bi se smjenjivalo načelnika i
pročelnicu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Oni koji su potpisali taj dokument 2 člana su bili iz
HDZ-a i 1 član iz HNS-a. Ostala dva iz nezavisnih lista, Božidara Balenovića i Mislava
Lukše. Nisu bili niti jedan dan u komisiji, nisu sudjelovali.
MARIO HALUDEK: Ovo je nezgodna optužba. Političke stranke sigurno nisu smišljeno
stavljali svoje ljude da bi rušili načelnika,pročelnicu itd.
Ne mogu to prihvatiti. To je nekakva predizborna konstrukcija za javnost. Možda se
govorniku krivo čini.
IVO ĆOSIĆ: Svi samo okrivljujete jedni druge. Ljudi nas slušaju i prisutni koji jesu čekaju
našu odluku, a mi se sudimo. Samo da pojasnim vezano za našeg člana, on nije član HNS-a.
On je istaknuti član laburista.
S obzirom da je čovjek već bio član i prije u sazivu vijeća u tome, radi njegovog iskustva smo
ga mi imenovali tu. Ne po stranačkoj opredijeljenosti.
SINIŠA ĐURA: Ako govorimo o nečemu kako bi se razumjelo, trebamo reći do kraja.
Povjerenstvo se sastoji od 5 članova, jedan od njih je predsjednik. U ovom slučaju, s obzirom
da je HDZ imao najveći izborni rezultat za općinsko vijeće, HDZ je po kvoti dobio 2 člana i
imenovao ih u taj odbor. HNS je dao jednog člana iz druge stranke, stranke laburista i dvije
liste grupe građana su dale po jednoga. Predsjednik povjerenstva je gosp. koji je predložen od
HNS-a, a član je laburističke stranke. Dvojica iz HDZ-a su članovi. Ta trojica su radili na
obradi šteta, dvojica iz grupe građana, svojom odgovornošću se uopće nisu ni pojavili na
tom poslu. Trebali su i oni sudjelovati u odrađivanju posla i preuzimanju odgovornosti. Kao
što je načelnik odgovoran za Općinu, predsjednik vijeća odgovoran za vijeće, tako je i
predsjednik odbora najodgovorniji.
NIKOLINA PAVELIĆ: Odgovorne osobe se traže ovdje samo da bi se skinulo sa
najodgovornijih, da se kazni. Uvijek se naglašava kako odbori nisu bitni, sada je odjedanput
povjerenstvo bitno. Nebitno iz koje su stranke. Stavljeni su svi po političkoj liniji, nebitno.
Sigurno nitko nije gledao previše na stručnost, znamo kako je i u drugim odborima, tako je i
ovdje, nećemo si lagati. Kada sam tražila za prošlo vijeće da se pomakne održavanje sjednica
vijeća, pa mi je rečeno da vijeće zasjeda već 20 godina u ovo vrijeme. Ja sam danas uzela
slobodan dan da bih bila ovdje na vijeću. Mogu donijeti i potvrdu. Tako je i odbor možda bio
sazvan u nečije radno vrijeme pa ljudi nisu mogli doći jer su bili na poslu. Radim u javnoj
ustanovi, gdje i moja šefica unosi u APIS program, ona pažljivije gleda. Istina je da svatko
može pogriješiti tko i radi, no vi ste imali veliki period do kada je uočena greška, kada se više
ništa nije moglo poduzeti. Ovdje se povlači pitanje povjerenstva, želi se ljude uvući da su
krivi i odgovorni, a Općina je kriva.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Čuli smo od vijećnika Ivakovića da je to urota. Dakle, ovdje je na
djelu klasična stranačka urota kako bi se srušio načelnik Općine. Čuli smo i od vijećnika
Siniše Đure koji je branio pročelnicu pa je sve svalio na odbor da je kriv. U odboru koji su
potpisali su 2 člana HDZ-a su i laburisti. Dakle tko je kriv, HDZ.
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MIRKO IVAKOVIĆ: Odgovor na repliku gospođe Pavelić, ona kaže da ova diskusija vodi
tome da se ne isplati. Ja sam vas tako shvatio. Ispričavam se ako sam krivo shvatio. Moram
još naglasiti da HSS nije u tome učestvovao, ni u odborima ni nigdje.
NENAD KUKEC: Pričamo priče koje već prelaze u parodiju. Zna se tko je kriv. Ne možete
osuditi 3 čovjeka koji sjede u odboru. U krajnjem slučaju mi je i nejasno, je li to išlo prvo
kompjuterski pa je došlo na odbor ili obrnuto? Prvo je jedna točka falila, sad je odbor kriv. Ja
mislim da je ravnateljica vrtića kriva. Mogli bi nju okriviti.
Nemojte kriviti ljude kojih ovdje nema. Oni vas slušaju. Ovdje se dogodila greška, namjerna
ili slučajna to ne znamo. Načelnik je maloprije nabrajao: ,,ja sam kriv, ja sam kriv..“ ,
načelniče, ovo je već drugi put da se ista greška dogodila. Jedna greška se dogodila 2013. ali
je bila mala odšteta pa je zataškano. Mene je sramota, kada izađem van da me ljudi pogledaju
kojima smo uskratili egzistenciju. Naravno da sam za to da se izglasa da ti ljudi dobiju te
novce, samo želim da se više računa vodi o tome. Ne mogu se takve greške dešavati. Mene je
sramota da moje ime netko proziva radi greške. Smatram da je Općina dovoljno stručna i
može obaviti takav posao. Mi smo za vrijeme ove vladavine uskratili i poduzetnicima kredite
za koje smo imali povrat, nismo subvencionirali. Samo uzimamo, a ne dajemo. Ovo su ljudi
zavrijedili, država je osigurala. Oni će dobiti sada to mjesec dana kasnije, da sam na njihovom
mjestu tražio bih i kamate.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ne bih želio da se više dogodi mraz, niti ikakva šteta
poljoprivrednicima, ali to se dešava. Zamoliti ću za ubuduće, u tom Povjerenstvu za
elementarnu nepogodu imamo člana iz nezavisne liste gosp. Lukše, čovjeka koji je na radu
vani. Mislim da bi i o tome trebali voditi brigu, pošto ste ga predložili. To ovisi i za druge
odbore i komisije. Malo bi trebali kao predlagači reći da se može i zamijeniti ta osoba da se ne
desi takvo nešto.
SINIŠA ĐURA: Vjerujem da se kolega Kukec zabunio kada je izrazio dvojbu kada je rekao
je li se to dogodilo slučajno ili namjerno. Ako zaista mislite da je namjerno onda nam to bolje
pojasnite, ako ne, otklonite sumnju u to namjerno. Što se tiče povjerenstva, zakon kaže da je
to zadaća povjerenstva. Svaki sud na koji bi eventualno ova priča došla, dosudio bi kako je
krivnja povjerenstva.
MISLAV LUKŠA: Za povjerenstvo ne znamo, i mi vijećnici smo birali. Ruke su se dizale.
Zato ću načelniku odgovoriti na ovo da je prljavo to što igrate. I vi i vaša stranka i oni koji su
tu sjedili i dizali ruke su smijenili silom svojih ruku predsjednika toga povjerenstva koji je bio
iz naše opcije. Ne našom voljom, nego ste ga vi smijenili. Čovjek nije čak znao uopće da nije
više član povjerenstva. Ja ne mogu čovjeka kriviti što je otišao u Njemačku raditi kada je baš
bilo zasjedanje toga povjerenstva. Možda ja baš ne želim 2 mjeseca prije izbora potezati
pitanje izmjene Općinskih odbora budući da znam da ih većina neće prihvatiti. Kao što ste
smijenili i 10 ljudi iz različitih odbora. Načelnik bi se trebao zapitati zašto su ti ljudi otišli na
rad u inozemstvo.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Moja izjava je bila zbog moje dobre volje, nikakvih
prljavosti. Mislim da me većina shvatila na taj način da poboljšamo rad ove Općine.
NENAD KUKEC: Nisam pravnik pa ne mogu govoriti tko je kriv, a tko ne. Idemo ovo sada
izglasati, sutra ujutro iz svake stranke po jedan član, pozovite komisiju i posložite sve
dokumente na stol kako je njima predstavljeno i što je predstavljeno. Onda za onoga tko je
kriv, idemo ga staviti na zid srama. Čemu? Tih ljudi tu nema. Načelnik je najodgovorniji u
Općini. Ne napadam načelnika, ali kada bi došlo na sud, ne znam koju bi odgovornost imao
jedan odbor. No, ne vidim u tome uopće kaznenog djela da bi to došlo na sud. Prestanimo
ogovarati nekoga tko se ne može braniti.
NIKOLINA PAVELIĆ: Naglasiti ću da me gosp. Ivaković razumije, smatram da svi koji su
oštećeni moraju dobiti svoju naknadu ovako ili onako. To je moj stav. Meni je predmetno
jesmo li mi vijećnici i ovim ljudima koji su oštećeni, kao i ostalim mještanima u Općini
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Kloštar Ivanić. Fond za poljoprivredu se puni iz Proračuna, to je iz svih naših plaća u ovoj
Općini. Na taj način rješavaju nečiju pogrešku i odgovornost, što nije bilo prvi puta. Isto tako,
smatram da je načelnik u prvom koraku kriv. On je glavni, kao i svaki direktor firme. Ako
nije, on će sankcionirati drugu osobu za koju smatra da je kriva. Isto tako, samim činom gdje
on kažnjava djelatnika financijski, a sebe ne. To nije pravedno. Iz tog razloga mu ne vjerujem
kada kaže da će se ti novci vratiti iz države. Ovdje imam odluku o dodjeli tih sredstava od
vlade RH , izdano 22.12.2016. gdje u Stavku 1. piše: ,, Sredstva državnog proračuna daju se
kao pomoć za ublažavanje posljedice elementarnih nepogoda, po jedinicama lokalne
samouprave u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kn.“ U nastavku je i tablica koja jasno
pokazuje da je tih svih 20.000.000,00 kn utrošeno na te lokalne jedinice. Sve je potrošeno na
111 gradova, općina, lokalnih jedinica. Od kuda će vam dati ako su utrošili sva odobrena
sredstva?
Na vijeću 18.11.2015. smo izglasavali povećanje vaše plaće gdje je bilo rečeno od strane
vaših ljudi da vi puno radite i da zaslužujete povećanje plaće. Nagradili smo ga zbog
njegovog doprinosa Općini, sada je zakazao pa neka ga se kazni. Zajedno sa drugim
djelatnikom kojeg on kažnjava. Ljudi trebaju dobiti svoje. Nećemo svaljivati krivnju na
fondove i bilo koga drugoga. Ljudi koji vode ovu Općinu bi trebali biti odgovorni. Mi smo
predložili amandmane, vi se možete i ne morate složiti s njima ili nešto promijeniti. Nije
pravedno da glavna i odgovorna osoba koja je imala obraza 2015.godine povisiti si plaću,
neda niti jednu kunu svoje plaće za kaznu. Ja sam spremna dignuti ruku da ide iz
poljoprivrednog fonda kao mještanka ove Općine i kao vijećnik, no isto tako tražim od
načelnika da svoju plaću smanji i da taj novac ide u isplatu tih sredstava.
IVO ĆOSIĆ: Kolegica Nikolina je izjavila da je ovo vijeće diglo plaću načelniku, isto tako
ga može i spustiti. Znate kako se radi prijedlog za smanjenje plaće.
NIKOLINA PAVELIĆ: Gosp. Ćosić, ja nisam malo dijete. Ja ću napisati, staviti na vijeće,
vi ćete dogovoriti 8 ruku protiv i ,,pojeo vuk magare“.
DANIJELA BARDIĆ: Moram reći da sam zbunjena i zaista više ne znam tko je kriv više, a
tko manje. Ovdje sjede ljudi koji su oštećeni kojima je jedino žao jer nisu tužili Općinu. Ljudi
su pristali da nađemo sredstva, da ne tuže Općinu. Pomognimo im. Idemo izglasati. Žao će mi
biti ako jedan od nas ne digne ruku večeras, da ne pomognemo građanima. Ono što mislim da
je velika pogreška načelnika, možda bi i ja tako napravila, no to nije ispravno. To se saznalo
30.12.2016., danas je 26.01.2017., mogli smo se 3.1.2017. ovdje svi naći. Načelnik je mogao
pozvati oštećene, vijećnike, gospođu pročelnicu, povjerenstvo za procjenu šteta. Trebali smo
se dogovoriti da se ne sramotimo preko radija. Žao mi je da to nismo napravili prije, a danas
se prepucavamo. Isplatimo tim ljudima novce, nemamo što drugo.
MISLAV LUKŠA: Apsolutno kolegice Danijela. U početku je diskusija krenula u tome
konstruktivnom smjeru i uopće nije upitno da se mora isplatiti taj novac, ali je upitno od kuda.
Kao vijećnici moramo biti odgovorni, a ne samo da donesemo odluku da to riješimo. Moramo
paziti da nekoga drugoga ne oštetimo. Amandman sam dao za koji sam sve molio da ga
podrže, da se ne dogodi da jednu nepravdu ispravljamo drugom. Apsolutno me sram što sam
saznao na samom odboru o tome što se dogodilo i što sam neslužbeno to čuo na radiju.
Službeno me nitko nije do 20. kontaktirao i rekao za situaciju.
NIKOLINA PAVELIĆ: Slažem se sa kolegicom Danijelom, treba nas obavijestiti ranije.
Moglo nas se obavijestiti čisto mail-om. Međutim, to je uvijek samo mrtvo slovo, rečeno na
glas. Možemo sve zajednički dogovoriti i raditi. Jedanput ili dvaput ako smo zaista došli
ovdje i razgovarali o problemu bez igdje ikoga i rješenje smo našli. To je praksa ovoga
upravnog odjela na čelu sa načelnikom.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Takav dopis je otišao prema svim županijskim
povjerenstvima, gdje je od državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Zaključak pod brojem 2; „ Neriješene i potvrđene ostale štete nastale u tijeku 2015. i 2016.
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godine, od raznih elementarnih nepogoda upisane u registar šteta od elementarnih nepogoda,
rješavati će se u tijeku 2017. godine. Ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom
proračunu.“ U državnom proračunu postoji isto 20.000.000,00 kn kao i za prošlu godinu.
Tako da postoje sredstva iz kojih će se rješavati. Ne može se iz proračuna 2016., već iz
proračuna 2017.
ZLATKO GOLUBIĆ: Podržavam gosp. Bardić, da je to trebalo napraviti drugačije. Sada
radimo opet istu pogrešku. Sastavimo se, dogovorimo se, ali ne na ovaj način. Na zakonski
način da riješimo taj problem. Ja nisam za to da se kažnjava samo jedan. Ili će biti još netko
kažnjen, ili neka se makne kazna gđi Đuri. Dogovorimo se i neka ide to u isplatu.
MARIO HALUDEK: Jedno je sigurno, naši poljoprivrednici sigurno nisu krivi. Oni su svoje
podatke uredno dostavili. Ja ću tražiti stanku da se konzultiram sa svojim vijećnicima, isto
tako zamoliti ću pročelnicu da nam napravi prijedlog smanjenja plaće načelnika, stoga tražim
vašu pomoć da se to napiše.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Gosp. Haludek je, ispred kluba HDZ-a zatražio pauzu.
MARIO HALUDEK: Stanku sam tražio zbog usklađivanja mišljenja sa kolegama oko ove
problematike. Isto tako ostajem pri tome da za sljedeću sjednicu vijeća, razmotrimo prijedlog
o smanjenju plaće, kao i o povećanju što je bila nagrada. Ovog puta možemo razmotriti
smanjenje zbog nastale greške.
IVO ĆOSIĆ: Svoj stav o krivima sam izglasao. Moje osobno mišljenje je, zna se tko je
glavni i odgovorni krivac. Načelnik treba prihvatiti greške. Na odboru se i dotaknula tema
Županije, da je i ona kriva.
Mi ako ne dobijemo 270.000,00 kn nazad, a načelnik je rekao da ćemo dobiti. Nije nama šteta
270.000,00 kn, ovoj Općini je šteta 540.000,00 kn. Ako ne vratimo ono, ostali smo bez
270.000,00 kn i nećemo imati ni metar novog nogostupa ili ulice. Ništa nećemo moći uložiti
jer je taj novac potrošen na naše greške. I onih 270.000,00 koje smo dali je 240.000,00 kn u
globalu šteta ovoj Općini. Ja se nadam da će načelnik te novce vratiti. Inače mislim da sam
sebi kopa jamu.
Izbori dolaze, kolega Lukša se bori za svaku riječ i svaki glas, nadamo se da će ljudi čuti
njegov glas i da neće glasati za njega.
HNS će podržati prijedlog kakav je, da naši oštećeni građani dobiju svoje novce koje im je
država dodijelila. Neka slušatelji znaju da je država dodijelila te novce, a Općina ih svojom
greškom nije dobila.
MIRKO IVAKOVIĆ: Ne mogu se složiti sa izlaganjem gosp. Ćosića. On okrivljava vijeće,a
gotovo i načelnika. Ja se ne bih složio s tim da je načelnik odgovoran. Ima li u opisu njegovog
radnog mjesta da bi on bio ta odgovornost. Nigdje ne piše da načelnik mora biti pravna struka.
IVO ĆOSIĆ: Ja nisam spomenuo nikakvu krivicu općinskog vijeća, ja sam glasno i jasno
rekao da je načelnik kriv. Ja imam svoj stav, a ti svoj. On je odgovorna osoba za ovu cijelu
Općinu, o čemu mi pričamo?
IVICA NOVOSEL: Bio sam predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda 8 godina. Nezgodno je apsolutno za Općinu Kloštar što se dovela u ovakvu
poziciju. Duboko dijelim svu težinu rizika proizvodnje koju su imali ova 4 poljoprivrednika
koji su imali daleko veću štetu, normalno je da kada su čuli ovakvu informaciju da su se htjeli
zaštititi. Pojedini imaju dugove koje moraju vraćati. Gosp. Bunjevcu zadnjih 3-4 god ništa ne
ide od ruke pa stalno ima štete. Zna na što mislim kada je u agenciji izgubio 50.000,00-60.
000,00 kn isto na jedan način. Tužba je pred vratima bila i načelnik nije imao što drugo raditi,
on je morao ovako reagirati. Načelnik je od dva zla izabrao manje zlo. On je to njima isplatio.
Nezgodna je stvar. To nije novac koji je stigao u Općinu, već ga je ,,podijelio “ iz Proračuna
njima zatvorio tu štetu. Ministarstvo financija je zapravo trebalo dati taj novac. Nezgodno je
također što ovaj novac dolazi iz Proračuna Općine. Mi smo u 12. mjeseca donijeli 2 oblika u
Proračunu. Imali smo prvo generalni Proračun za Općinu Kloštar Ivanić u 2017. godini, a
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donijeli smo također i financijski plan. Temeljem toga napravili smo i dinamiku trošenja tih
sredstava. Jedna od tih stavki je bila proljetna sjetva. Sada se ovdje uzima 100.000,00 kn, a
uzima se i iz proračuna. Načelnik kaže da će dug podmiriti do 31.12.2017. godine. Kakvu on
garanciju daje da će to biti? Ne znamo ni tko će biti načelnik.
HDZ i ja osobno podržavam stav načelnika, prvi koji je donio, da se isplati tim ljudima.
Tužbe bi nas sigurno odvele da bi imali još nekoliko vijeća. Moramo imati čiste račune.
Ja bih htio podsjetiti još jednu stvar, tako je pao i načelnik Krešimir Topić. Kada je posudio
36.000,00 njemačkih maraka od branitelja, htio je za koji dan to vratiti ali nije smio. Nije bilo
po zakonu. Možemo što god hoćemo, ali je pitanje je li po zakonu.
Voćari su samo mogli dobiti koji su imali broj stabala i postotak štete. Na to nadovezujemo
funkcioniranje fonda za poljoprivredu. Netko je jako dobro ovdje elaborirao. Naši
poljoprivrednici su oštećeni. Stavljam na teret HSS ovdje, ne da ih prozivam nego da im na
savjest stavim kako u ovoj teškoj situaciji. Predlažem da glasamo za ovo jer ljudi moraju
dobiti novce. Postavljam pitanje u slučaju da ne bi bilo neke tužbe. Što je sa onima koji već
sada govore da su i oni oštećeni? Zašto nisu dobro obrađeni? Kolega Đura je spomenuo da je
povjerenstvo krivo. Oni nisu zaposlenici jedinice lokalne samouprave ili Općine. Tko će nam
ubuduće htjeti ulaziti u fond kada ih već sada plašimo.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ja bih samo napomenuo da kada je HSS bio u povjerenstvu, da
su onda procjene štimale i nisu se ovakve stvari događale.
MIRKO IVAKOVIĆ: HSS se ovdje proziva ni kriv ni dužan. Gosp. Novosel ima toliku
hrabrost, a upravo su oni u tome povjerenstvu bili, svoje ljude imali i Ivica kao stručnjak nije
te ljude savjetovao. Zar je trebao HSS savjetovati HDZ i reći kako trebaju raditi? Onda već
ako je želio napraviti dobru stvar, mogao je reći onima koji nisu stručni da je on stručan i da
želi pomoći. Nego proziva HSS koji nema nijednog člana u povjerenstvu.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Drago mi je da je HDZ doživio takav obrat. Kolega Ivice, baš mi
je drago da ste promijenili mišljenje. Spomenuo bih bivšeg načelnika, pokojnog. On nije imao
veze sa poljoprivredom, no on je napravio drugo kažnjivo djelo. Njega je također srušio HSS,
a on je bio u HDZ-u.
SINIŠA ĐURA: Mogu pohvaliti vijećnika Balenovića koji je imao za sve rješenje, čak i za
onu situaciju kada je trebalo objasniti tko je ubio Radića. Tu je HSS-u pomogao, to je HSS
trebao reći, a ne gosp. Balenović.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Nakon svega, samo činjenice. Proglašena je elementarna
nepogoda, došlo je do štete. Obišla je komisija, težak je bio obilazak. Moramo poštivati te
ljude. Oni su podatke predali u Općini i to je dorađeno u Općini. Došlo je do pogreške. Ulaziti
u to tko je kriv stalno govorimo. Kriva je komisija koja nije pregledala papire koji su uneseni
u računalo, kriva je pročelnica jer je krivo unijela jedan zarez i kriv je načelnik koji ima
zapovjednu odgovornost. Na temelju toga Općina nije dobila sredstva. Načelnik je uspio naći
rješenje. Morao je nešto napraviti.
Htio bi podsjetiti na dvije greške koje ne smijemo zaboraviti, a koristiti će se u predizbornoj
kampanji. Jedna greška je, u prijepisu iz onoga ručnog što je pisala komisija u računalo, to
sam elaborirao tko bi trebao biti kriv. Druga greška, što načelnik nije smio ranije isplatiti
sredstva bez odluke ovoga vijeća. Činjenica je da su ljudi oštećeni.
ZLATKO GOLUBIĆ: Pozivamo se na stručnost. Postoje analize u RH, kao i u EU.
Najbogatije su najobrazovanije zemlje, Norveška i Luksemburg. Najveća vlast u RH imaju
one Općine i gradovi gdje su načelnici visokoobrazovani. Općinska strategija je loše
napravljena. Ja se nadam da će idući načelnik ili načelnica biti izabrana stručnija i sposobnija.
MARIO HALUDEK: Vijećnici HDZ-a će podržati ovu točku programa, jer
poljoprivrednicima je učinjena šteta i nisu krivi za to. Vladajuća koalicija će nadam se biti
toliko providna da će za iduće vijeće pripremiti dokument po kojem će načelniku smanjiti
10% plaće.
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DANIJELA BARDIĆ: 3 i pola sata mi ovdje pričamo, a možda ovi ljudi imaju nešto za reći.
ZDRAVKO LOJNA: U ime kluba SDP-a, pričali smo o svemu i svačemu, a nismo došli k
cilju. Glasajmo da načelnik sukladno svojim ovlaštenjima može to iz općinskog proračuna
isplatiti.
SINIŠA ĐURA: Gosp. Lojna je svojim govorom dao zasluge za sve SDP-u i SDP-ovom
načelniku. Međutim, u sljedećoj rečenici apelira na nas da omogućimo načelniku da pomogne
tim ljudima. U konačnici bi vijeće pomoglo oštećenim sugrađanima.
MARIO HALUDEK: Mi iz redova HDZ-a samo navodimo načelnika da radi prema zakonu i
pravilnicima. Moramo kritizirati pogreške.
NIKOLINA PAVELIĆ: Mene je strah uopće dignuti ruku, po priči gosp. Balenovića bi
ispadalo da vodimo kampanju. Slažem se sa kolegicom Bardić. Trebalo bi čuti ove ljude koji
možda imaju nekih informacija.
MISLAV LUKŠA: Nije mi sada jasno jer su neki počeli govoriti da ništa nije isplaćeno. Na
odboru za financije je iznesen podatak da je 92.000,00 kn već isplaćeno. Ja bih volio znati
kroz koje stavke proračuna su isplaćeni novci.
Nakon provedene opširne rasprave, zamjenik predsjednika Tomislav Vlahović daje na
glasanje
I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u
2017. Godini,
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac ne učestvuje u glasanju, te tokom glasanja
ove točke nije prisutan u vijećnici.
Vijećnica Nikolina Pavelić tijekom glasanja nije prisutna u vijećnici.
Sa 13 glasova „za“ usvajaju se
I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.
godini
Daje se na glasanje I Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017.godinu i
projekcije Proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine sa Planom razvojnih programa Općine
Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.-2019. godine.
Sa 13 glasova „za“ usvajaju se
I Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017.godinu i projekcije
Proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine sa Planom razvojnih programa Općine
Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.-2019. godine.
T o č k a 2.
Sjednicu vijeća nastavlja voditi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir bunjevac
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine
Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.
Predlagatelj: općinski načelnik
Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog Vijeća Krešimir Bunjevac.
MISLAV LUKŠA: Moram iznijeti amandman i pod tu točku. U svemu ovome što se
dogodilo, moj je stav da bi se trebalo političkim strankama i listi grupe birača smanjiti
izdvajanja iz Općine za 50%.
Daje se na glasanje gore predloženi amandmani vijećnika Mislava Lukše.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 2 glasa ,,za“ , 8 ,,protiv “ amandman nije usvojen.
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Daje se na glasanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar
Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.
Sa 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donosi se
O D L U K A
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za
financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
izabranih s liste grupe birača.
Razno
Siniša Đura govori o mogućnosti ponovnog osnivanja Turističke zajednice OKI.
SINIŠA ĐURA: Gosp. Balenović je spomenuo kako smo mi turistička Općina, po vjerskom a
i po drugom turizmu. Međutim, htio bih vijećnika Balenovića podsjetiti da je on uvijek bio na
strani onih koji su na neki način onemogućavali razvoj u turističkom smislu naše Općine.
Proteklih godina je HDZ pokušao skloniti općinske i izvršne vlasti i većinu u ovome vijeću na
ponovno osnivanje Turističke zajednice.
NIKOLINA PAVELIĆ: Slažem se sa gosp. Đurom. Posebno zato što je gosp. Balenović
predsjednik odbora za turizam. Pozivam na Noć muzeja.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Upravo sam ja, za sve ove godine koliko djelujem politički u
Općini Kloštar Ivanić jedan od glavnih pokretača turističkih događanja u Općini. Sve rečeno
je laž. Također, pozivam vijećnike da se odazovu u ponedjeljak na prikaz filma Huda jama.
ZLATKO GOLUBIĆ: Mi nemamo niti jedan restoran, niti jedno noćenje gdje bi neki turist
mogao nešto pojesti ili prenoćiti negdje. Mi nemamo turizam u Kloštru.
SINIŠA ĐURA: Želim skrenuti vijećniku Balenoviću pažnju na njegovu izjavu da su
izlaganje kolegice Pavelić i moje laž. Kolegica Pavelić i ja smo iznijeli činjenice, probajte
reagirati više uljudno drugi put.
IVO ĆOSIĆ: Pitanje za načelnika, kako teku priključci za kanalizaciju koje smo izgradili?
Čuo sam od gosp. Vlahovića da po nekoliko autobusa tjedno dođe u Kloštar, no mislim da
nekakva suradnja sa Općinom i crkvom mora postojati. Ljudi često ne mogu ući kroz vrata
crkve jer su zatvorena, zaključana. Za turizam treba postojati određenih preduvjeta.
MARIO HALUDEK: Turizam se tek treba razviti. Imamo puno vrijednih starina u Kloštru.
Kada bi se uklopilo sve što imamo, u jednu cjelinu, turizam bi se počeo razvijati.
MIRKO IVAKOVIĆ: Govorio sam kada se prodavalo staro igralište da se ne proda, da se to
može iskoristiti, no nisam imao podršku. Gosp. Golubić za vrijeme vlasti nije dao da se
formira Turistička zajednica.
ZLATKO GOLUBIĆ: Sredstva Turističke zajednice sam sačuvao iako nismo imali uvjeta za
osnivanje iste. Sadašnji načelnik i većina u vijeću su sve potrošili.
NENAD KUKEC: Većina vas je ovdje sjedila kada je ova Općina imala Turističku zajednicu
i znate da to nije dobro završilo. Moje osobno mišljenje je da će se stvoriti turizam sam od
sebe kada se stvore neki drugi uvjeti. Mislim da bi Općina trebala doseliti mlade ljude.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Podsjećam na Krug dobrote, da se uzmu kaputi, kao i
donesu od strane onih koji imaju. U subotu od 9-13h može se donesti i ostala roba.
Predsjednik Općinskog Vijeća Krešimir Bunjevac zaključuje sjednicu u 19:55 h.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac

Zapisnik sastavila:
Gabrijela Cota
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