REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 238/14-01-17-8

Kloštar Ivanić, 07.09.2017.

ZAPISNIK
Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 07.09.2017. godine s početkom
u 16 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava
predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Gabrijela Cota,
administrativni referent na stručnom osposobljavanju.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Ivan Novak, Josip Vrbat, Josip
Tučkorić, Mislav Lukša, Damir Kašnar, Dragan Vuković, Miljenko Majdek, Nenad Kukec,
Danijela Bardić
Jozo Vuković – pridružuje se u 16:15
Božidar Balenović – pridružuje se u 16:15
Josip Tučkorić – pridružuje se u 16:20
Dražen Božić – pridružuje se u 16:35
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Jelena Lacković – Žertuš
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Zvonimir Gaiger
Mateja Pokas – pravni referent
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica
Gabrijela Cota – administrativni referent na stručnom osposobljavanju
Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
Utvrđeno je da se nitko ne javlja za riječ i daje se zapisnik sa 2. sjednice na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
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Dnevni red:
-

Aktualni sat

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije
za izbor i imenovanja,
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić:
a) Socijalno vijeće
b) Odbor za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
c) Fond za poljoprivredu
d) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode
e) Komisija za dodjelu stipendija
f) Odbor za branitelje
predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prestanku važenja Pravilnika o ostvarivanju
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
Predlagatelj: općinski načelnik
5. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01. – 31.12.2016.
godine i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: ravnatelj POU
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u
općini Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini
Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih
prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 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
11. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje predloženi dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac predlaže da se točka 1. Izvješće Mandatne
komisije uvrsti u raspravu prije početka aktualnog sata.
Jednoglasno se usvaja prijedlog.
Predsjednik Mandatne komisije, Ivan Novak izvješćuje o ostavci na vijećničku dužnost Maria
Haludek i verifikaciji mandata novog vijećnika.
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IZVJEŠĆE
O OSTAVCI NA VIJEĆNIČKU DUŽNOST
I VERIFIKACIJI MANDATA NOVOG VIJEĆNIKA
I.
Mario Haludek, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić izabran s liste
Hrvatske demokratske zajednice, nositelj liste Mario Haludek, podnio je ostavku na
vijećničku dužnost iz osobnih razloga.
Utvrđuje se da je sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima prestao
mandat vijećniku Mariu Haludek danom dostave pisane ostavke, odnosno s danom
31.08.2017. godine
II.
Sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste umjesto Maria Haludek kojemu je prestao mandat određuje
neizabranog kandidata s iste liste Denisa Duvnjak iz Kloštar Ivanića, Ribnjak 7, kojem se
verificira mandat.
III.
Ovo Izvješće podnijet će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić te će
se objaviti u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Daje se na glasanje Izvješće Mandatne komisije.
Sa 11 glasova „za“ donosi se
Z A K LJ U Č A K
o Izvješću Mandatne komisije

I.
Izvješće Mandatne komisije Općine Kloštar Ivanić o ostavci na vijećničku dužnost i
verifikaciji mandata novog vijećnika, KLASA:013-03/17-01/01, URBROJ: 23814-01/05-177, od 07.09.2017. godine prima se na znanje.

II.
Izvješće iz članka I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni
dio.
III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
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Vijećnik Mislav Lukša predlaže uvrštavanje točke o oslobađanju Vatrogasaca od plaćanja
komunalne naknade i naknade za uređenje voda u dnevni red.
Sa 1 glasom „za“ i 12 „protiv“ prijedlog nije usvojen.
Načelnik Željko Filipović kao predlagač povlači točku 5. Razmatranje Izvješća o radu
knjižnice Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine i donošenje Zaključka.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.
Sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ usvaja se dnevni red.

AKTUALNI SAT
U 16:15 h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar Ivanić od 10.07.2017.godine.
Dana 12.07.2017. sklopljen je Ugovor o rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg Vrtića ,,Proljeće“ u
Naftaplinskoj ulici 23a sa zajednicom ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. i Kapitel d.o.o. iz
Ivanić Grada. Istog dana sklopljen je i Ugovor za nadzor nad radovima na istom objektu sa
poduzećem Ikonart d.o.o. Nakon toga smo prijavili gradilište istog dana.
Radovi su započeli 19.07.2017.
Na uvođenju u posao posebno se obratila pozornost na to da radovi na rekonstrukciji budu
završeni do 04.09.2017. kako bi djeca mogla ući u tri prostorije.
Radovi su završeni na tom dijelu osim kuhinje gdje nije stigla sva oprema, stoga je
organizirano kuhanje izvan objekta. Planirani završetak radova je 18.09.2017. godine.
Koordinacija radova dječjeg vrtića održava se ponedjeljkom i tu se prati realizacija radova.
Ostali radovi na dogradnji trenutno kasne tjedan dana, no na zadnjoj koordinaciji izvođači su
potvrdili da će pojačati tempo i stići rokove do kraja mjeseca kako bi sve bilo prema planu i
ugovoru gotovo do 27.01.2018. godine.
Paralelno smo prema M inistarstvu financija poslali zahtjev za odobravanje zaduženja od
strane Vlade RH , te je isto odobreno 31.08.2017. na sjednici Vlade RH. Sada slijedi
sklapanje ugovora sa PBZ bankom radi realizacije kredita.
Radovi na asfaltiranju ceste u Ščapovcu su završeni, osim zadnjeg sloja asfalta na prilaznoj
cesti za novo groblje i parkiralište.
Organizirane su dvije manifestacije; Blagdan Velike Gospe i Gulašijada. Također,
organiziraju se dvije manifestacije koje nadolaze, a to su Blagdan Male Gospe i Konjogojska
izložba.
Raspisan je natječaj za obavljanje zimske službe sa rokom predaje 21.09.2017. godine.
Trenutno smo u izradi natječaja i raspisivanja istog za cestu u Čemernici Lonjskoj.
MISLAV LUKŠA: Što ste učinili po pitanju kašnjenja radova u dječjem vrtiću? Ravnateljica
dječjeg vrtića zahtijevala je od roditelja da ne šalju djecu u vrtić tijekom ljeta kako bi se
smanjio broj djece u vrtiću. Roditelji su se pobunili i tražili da ih se oslobodi od naplate ako
djeca ne odlaze u vrtić, na što je ona odgovorila da o tome mora odlučiti općinsko vijeće. No,
zahtjeva upućenog općinskom vijeću na razmatranje nema. Kada ćemo imati uvjete koji
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zadovoljavaju pedagoškom standardu? Recite nam barem okvirno datum. Molio bih da se i
donji objekt krene u obnovu jer je također zastario što dovodi djecu i ostale u opasnost.
Kada ćete napraviti nadstrešnicu autobusne stanice školskog autobusa u Ulici kralja
Tomislava? Postoji li mogućnost da se i na obilaznici gdje djeca stoje napravi nadstrešnica?
Što se tiče odbora, zašto se neki odbori ukidaju? Gđa. Lacković - Žertuš me zamolila da vam
predložim ukidanje vijećničkih naknada, te da se daruju u humanitarne svrhe.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za dječji vrtić je napravljeno sve što je bilo u
mogućnosti kako bi djeca mogla boraviti u vrtiću. Nažalost, profesionalnu kuhinjsku opremu
ne možemo naručiti prije sklapanja ugovora. Sve ostalo teče prema predviđenom. Radovi bi
trebali biti gotovi do 27.01.2017., a s 01.03.2017. bi mogli imati uvjete koje smo tražili.
Traženo je da se u ovakvim prilikama omogući da što manje djece bude, no ne da se ne bude
plaćalo jer je dječji vrtić radio.
Što se tiče Ul. kralja Tomislava, trenutno smo u završnoj fazi sklapanja prava služnosti sa još
dvije osobe, nakon toga će uslijediti postupak za dobivanje građevinske dozvole.
Vezano uz odbore, za sada se ništa ne ukida, danas će se vjerojatno izglasati odbori koji su
nam potrebni za rad. Na idućoj sjednici vijeća raspravljati će se o Poslovniku, Statutu i broju
odbora.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Uputio sam vijećnicima da daju prijedloge za izmjenu
Poslovnika, kao i o odborima. Ponovno ćemo zatražiti od vijećnika da nam kažu treba li nam
toliko odbora. Moje mišljenje je da nam ne treba toliko odbora.
Što se tiče vijećničke naknade, tih 200 kn je ionako mali iznos. Vijećnik može učiniti s tim
novcem što želi.
DANIJELA BARDIĆ: Vezano za cestu u Čemernici Lonjskoj, spomenuli ste da je natječaj
za projekt u izradi. Je li se moglo to pripremiti ranije? Također, ponovno postavljam pitanje
kada će krenuti radovi na cesti u Čemernici Lonjskoj i hoće li se završiti ove godine?
Cesta je u jako lošem stanju.
Što se tiče ceste u Bešlincu, kada će se to sanirati? Također Vukovarska ulica.
Pitanje stanice u Ul. kralja Tomislava? Trebalo bi požuriti s tim.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče Čemernice Lonjske, rekao sam da će se
odmah krenuti. Povezuje se prijava na europske fondove gdje smo sa razvojnom agencijom
dogovorili da nam izrade dokumentaciju za javnu nabavu, no oni prvenstveno traže da
dobijemo suglasnost.
Kredit nije došao do 31.08.2017. , tj. još nije formalno sklopljen. Banka također priprema
svoju dokumentaciju. Ne možemo raditi bez sredstava.
Što se tiče Bešlinca i Županijskih cesta, idući tjedan će doći ravnatelj koji će osobno izaći na
teren. Također je obećao saniranje ceste od Čemernice Lonjske do Bešlinca, te cestu prema
Dubravi.
Potez između Čemernice Lonjske i mosta ćemo sanirati o svome trošku.
Potruditi ću se založiti za autobusnu stanicu u Ul. kralja Tomislava.
DENIS DUVNJAK: Postoji li kakav plan za park Hrvatskih branitelja? Kada se on misli
ostvariti, ako postoji? Svjedoci smo tome da je u lošem stanju. Cesta je također uništena zbog
tereta kamiona.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Radimo na tome da izradimo projekt. Napravljena je i
likvidacija prve bušotine u Kloštar Ivaniću. Bez obzira što je likvidirana, proces likvidacije u
INI nije ažuriran. Zatražiti ćemo da taj dio parcele prijeđe u naše vlasništvo, no to mora
odobriti skupština INE. Tada možemo riješiti pitanje samog parka.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Nije mi jasno što će biti sa tom zemljom u parku Hrvatskih
branitelja? Zašto se do kraja nije ta zemlja izravnala? Govorio si da ćeš pokušati dogovoriti sa
direktorom sektora INE na etanu da se tamo postavi izložbena bušotina da ljudi mogu
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razgledati jednu od prvih bušotina u Kloštar Ivaniću. Jesi li postigao nešto u vezi toga?
Zaboravio si spomenuti u uvodu u aktualni sat Hodočašće hrvatskih branitelja, što je sutra.
Što je sa stočnim sajmom?
Glede redarske službe, kada se za vrijeme tih manifestacija angažiraju vatrogasci, nogometaši,
branitelji, profesionalci? Događa se da za određene manifestacije općina plaća puno novaca
profesionalcima jer ostali ne mogu obavljati redarske službe. Kako je to dogovoreno, kada se
plaća volonterima, a kada profesionalcima?
Upit glede okretišta za autobuse na zaobilaznici kod škole? Je li moguće postići kakav
dogovor sa Zagrebačkom županijom?
Kakvo je stanje u Ivaplinu?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz park, direktor je prihvatio rješenje koje je
ponudio projektant. Problem je što je ta bušotina u dokumentaciji i dalje postojeća.
Odluka Fonda za poljoprivredu je ta da za sada neće biti stočnog sajma.
Redari na lokalnim cestama mogu biti stanovnici Općine Kloštar Ivanić, a kada je u pitanju
županijska cesta, tada moramo zahtijevati usluge osiguranja legitimnih poduzeća.
Što se tiče okretišta, pročelnik školstva bio je tu, no u vrijeme godišnjih odmora. Nadam se da
ćemo biti uvršteni u rebalans proračuna za iduću godinu. Također ćemo inzistirati na
rješavanju pitanja javne rasvjete.
Vezano za Ivaplin, održati će se sastanak u kojem ćemo raspravljati o problemima Ivaplina.
JOZO VUKOVIĆ: Održana je Gulašijada u subotu. Pohvaljujem načelnika, a hvala i vama
koji niste došli. Što se tiče parka hrvatskih branitelja, imamo sutra hodočašće, a park je u
lošem stanju. Sami smo krivi, a prvenstveno vi načelniče.
Koliko koštaju Bosutski bećari koji nastupaju sutra na manifestaciji Male Gospe? I koliko su
nas koštali T.S. Fijakeri za Veliku Gospu? Po pitanju uređenja parka ništa niste učinili.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Organizator Hodočašća je HVIDR-a iz Kloštar
Ivanića. Spomenuo sam ono što je u organizaciji Općine Kloštar Ivanić. HVIDR-a je naša, no
u većini zadataka u vezi organizacije manifestacija je zaslužan Upravni odjel Općine Kloštar
Ivanić. T.S. Fijaker je koštao 15.000,00 kn + dodaci, a Bosutski bećari 13.500,00 kn + dodaci
također.
DENIS DUVNJAK: Nisam zadovoljan odgovorom za park. Moramo li čekati INU da nam
donese odluku pa da očistimo zemlju ispred svojih kuća, a odluka se nije morala čekati kada
je zemlja bila dovožena u park?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Danas se započelo čišćenje i poravnavanje zemlje, a
sutra će se nastaviti.
U 17:00h završava se aktualni sat.
T o č k a 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor
i imenovanja,
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Komisija za izbor i imenovanje razmatra pristiglu ostavku Maria Haludek na mjesto člana
Komisije za izbor i imenovanje kao i prijedlog OO HDZ-a Kloštar Ivanić da se na navedeno
mjesto imenuje Denis Duvnjak.
Prihvaća se prijedlog da se za člana komisije za izbor i imenovanje imenuje Denis Duvnjak te
se upućuje Općinskom vijeću na usvajanje.
Daje se na glasanje Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
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Jednoglasno se usvaja,

OD L U K A
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
I.
MARIO HALUDEK iz Kloštar Ivanića, Caginečka 8, povodom podnesene ostavke
zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić dana 31.08.2017. godine
razrješuje se dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja.
II.
DENIS DUVNJAK iz Kloštar Ivanića, Ribnjak 7, imenuje se na mjesto člana Komisije za
izbor i imenovanja.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić:
Danijela Bardić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi prijedlog članova Odbora kako je
navedeno:

1. SOCIJALNO VIJEĆE
1. Đurđica Grganja (HSU) – predsjednica
2. Biserka Bardić (SDP)
3. Mara Jakopović (HDZ)
4. Silvija Smolčić (NLB)
5. Suzana Trnčić (BB)
2. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST
1. Stjepan Mihaljević (SDP) – predsjednik
2. Ivo Ćosić (SDP)
3. Branimir Mučnjak (HDZ)
4. Tomislav Košić (NLB)
5. Nenad Kukec (HNS)
3. FOND ZA POLJOPRIVREDU
1. Josip Tučkorić (MB 365) – predsjednik
2. Josip Perinić (SDP)
3. Željka Tučkorić (HSS)
4. Helena Martinčević (HNS)
5. Josip Vrbat (HDZ)
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6. Jelena Lacković Žertuš (NLB)
7. Dalibor Sračić (BB)
4. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
1. Josip Vrbat (HDZ) – predsjednik
2. Miljenko Majdek (SDP)
3. Nenad Đura (HSS)
4. Ivica Mužević (HDZ)
5. Goran Kamenarić (MB 365)
5. KOMISIJA ZA STIPENDIJE
1. Silvija Smolčić (NLB) – predsjednica
2. Damir Kašnar (SDP)
3. Goran Pecko (SDP)
4. Ivan Novak (HDZ)
5. Nikolina Pavelić (NLB)
6. Damir Forjan (BB)
7. Mateja Šafran (HNS)
6. ODBOR ZA BRANITELJE
1. Robert Karo (BB)- predsjednik
2. Drago Grganja (HSU)
3. Vlado Dokmanić (SDP)
4. Ivica Vidović (HDZ)
5. Vlado Pandurić (LABURISTA)
6. Tihomir Ptičar (BB)
7. Branko Butković (HNS)
7. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
6. Liljana Lacković (NLB)
7. Željko Bokun (BB)
MISLAV LUKŠA: Spomenuo sam bio da bi politički bilo dobro da svaki od članova odbora
koji su došli iz koalicije, da bude navedeno da su došli iz koalicije. Gosp. Ivo Ćosić dolazi iz
SDP-a, a koliko znam još uvijek je u HNS-u. Tko tu predlaže koga? Zašto to mora biti ovako,
a ne onako kako sam predložio?
Zašto u zapisnicima odbora neke stvari ne stoje? Nemamo odbora za sport, ni odbora za
turizam i kulturu, kao i odbor za pritužbe i žalbe. Što ćete riješiti po tome pitanju, kada se već
ne možete odlučiti trebaju li nam ili ne trebaju odbori?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Odbori su savjetodavna tijela i sva pitanja ponovno vijeće
rješava. Nema potrebe stvarati toliki broj odbora.
MISLAV LUKŠA: To sam upravo i rekao, da se moramo odrediti. Nije istina da to ne može
Upravni odjel odraditi. Ne razumijem potrebu spajanja odbora. Bolje je odlučiti koji odbori
nam trebaju, a koji ne.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Odbor za Statut i Poslovnik razmatrao je to pitanje, a vi ćete na
idućem vijeću prihvatiti ili odbiti prijedlog koji će oni dati.
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BOŽIDAR BALENOVIĆ: Držimo se teme ove točke, a to je imenovanje radnih tijela
Općinskog vijeća. Načelnik je spomenuo Veliku Goricu da ima 14 odbora, a Brckovljani
svega 3 odbora. Ne mora to biti mjerilo.
Daje se na glasanje donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić

Jednoglasno se donosi
OD L U K A
O OSNIVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA I IMENOVANJU ČLANOVA
I.
Osniva se Socijalno vijeće u sastavu:
1. Đurđica Grganja – predsjednica
2. Biserka Bardić
3. Mara Jakopović
4. Silvija Smolčić
5. Suzana Trnčić
II.
Članovi Socijalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
OD L U K U
O OSNIVANJU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU
DJELATNOST I IMENOVANJU ČLANOVA
I.
Osniva se Odbor za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost u sastavu:
1. Stjepan Mihaljević – predsjednik
2. Ivo Ćosić
3. Branimir Mučnjak
4. Tomislav Košić
5. Nenad Kukec
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
OD L U K U
O OSNIVANJU FONDA ZA POLJOPRIVREDU I IMENOVANJU ČLANOVA
I.
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Osniva se Fond za poljoprivredu u sastavu:
1. Josip Tučkorić – predsjednik
2. Josip Perinić
3. Željka Tučkorić
4. Helena Martinčević
5. Josip Vrbat
6. Jelena Lacković Žertuš
7. Dalibor Sračić

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
OD L U K U
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE
NEPOGODE I IMENOVANJU ČLANOVA
I.
Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode u sastavu:
1. Josip Vrbat – predsjednik
2. Miljenko Majdek
3. Nenad Đura
4. Ivica Mužević
5. Goran Kamenarić
II.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 4. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarne nepogode imenovani Odlukom KLASA:021-05/13-01-08, URBOJ:238/1401/01-13-02, Odlukom KLASA:021-05/13-01-08, URBOJ:238/14-01/01-13-04 i Odlukom
KLASA:021-05/14-01-03, URBROJ:238/14-01/01-14-04, razrješuju se dužnosti.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
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OD L U K U
O OSNIVANJU KOMISIJE ZA DODJELU STIPENDIJA I IMENOVANJU ČLANOVA

I.
Osniva se Komisija za dodjelu stipendija u sastavu:
1. Silvija Smolčić – predsjednica
2. Damir Kašnar
3. Goran Pecko
4. Ivan Novak
5. Nikolina Pavelić
6. Damir Forjan
7. Mateja Šafran
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
OD L U K U
O OSNIVANJU ODBORA ZA BRANITELJE I IMENOVANJU ČLANOVA

I.
Osniva se Odbor za branitelje u sastavu:
1. Robert Karo – predsjednik
2. Drago Grganja
3. Vlado Dokmanić
4. Ivica Vidović
5. Vlado Pandurić
6. Tihomir Ptičar
7. Branko Butković

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
OD L U K U
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN I IMENOVANJU ČLANOVA
I.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o osnivanju Odbora za financije i proračun i
imenovanju članova, KLASA: 021-01/17-01/11, URBROJ: 238/14-01-17-11, od 12.06.2017.
godine.
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II.
Članak I. Odluke mijenja se i glasi:
„Osniva se Odbor za financije i proračun Općine Kloštar Ivanić u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Danijela Bardić – predsjednica
Dragan Vuković
Željka Rukavina
Anita Sušac
Matija Šepec
Ljiljana Lacković
Željko Bokun“
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.

T o č k a 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prestanku važenja Pravilnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
Predlagatelj: općinski načelnik
Daje se na glasanje donošenje Odluke o prestanku važenja Pravilnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Jednoglasno se usvaja,

ODLUKA
o prestanku važenja Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u Općini
Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Knjižnica u Kloštar Ivaniću prije je bila dio PUO Ivanić Grad, a
sada će postati dio knjižnice Ivanić Grad, koja je izdvojena od PUO Ivanić Grad. Prije
otprilike 7 godina smo vodili raspravu na vijeću da se osnuje vlastita knjižnica Kloštar Ivanić.
Ako smo odvojili neke djelatnosti od Ivanić Grada, zašto ne bi odvojili i knjižnicu? U to
vrijeme sam pripremio dozvole da se to učini, no ipak je tada politička volja bila drugačija.
Zaposlili bismo svoje ljude, organizirali neke aktivnosti i sl.
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KREŠIMIR BUNJEVAC: Što trenutno predlažete?
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Trenutno nemamo izlaza, no imamo pravo otkazati ugovor kada
to želimo.
MISLAV LUKŠA: Ako mi želimo biti efikasna općina, tada moramo paziti na svoja
sredstva. Zar mislite gosp. Balenović da ćemo zaposliti više ljudi zbog te jedne sobe od koje
se sastoji knjižnica? Kako je došlo do određenih izdvajanja, a da mi ovdje na Općinskom
vijeću nismo na to upozoreni? Godinama financiramo POU, trebali bi barem biti unaprijed
obaviješteni o nekim izdvajanjima. U 5. mjesecu je došla Odluka u vezi toga, a što u
međuvremenu? Pročelnica kaže da imamo ugovor. Nećemo platiti ono što nismo znali, a u
ugovoru stoji drugačije. Nije istina da nećemo platiti mjesece u međuvremenu. Moramo biti
oprezni i ne dopustiti da nam netko diktira.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U 5. mjesecu nažalost nije bilo Općinskog vijeća,
stoga to nismo mogli dogovoriti niti predati vama vijećnicima da se donese odluka. Predlaže
se u novom Zakonu o financiranju lokalne samouprave i najavljuje se da će biti povećanje
sredstava za općine koje su slabije razvijene od prosjeka, nadam se da će to zaživjeti.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Nisam rekao da treba zaposliti domaće ljude, a ove sadašnje
otpustiti. Knjige oni nisu nabavili, već sredstvima koje smo dobili mi od Zagrebačke županije
na konto naše područne knjižnice. Mi smo povijesno veći od Ivanić Grada i zaslužujemo
svoju knjižnicu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Knjižnica Ivanić Grada dobiti će puno više sredstava
kao takva, a ne kao učilište. Uz to se nadovezuju bolji uvjeti rada, kao i novije knjige.
MISLAV LUKŠA: Iz točke koja je povučena stoji da Općina Kloštar Ivanić osigurava
120.000,00 kn za cijelu godinu, što pokriva potrebno. Rok za nabavu novih knjiga - već
godinama nisu naznačena nikakva sredstva. U Zaključku stoji da prostor knjižnice u Kloštru
Ivaniću postaje neadekvatan te u njemu više nema mjesta za odlaganje knjižne građe, koja se
ionako nadopunjuje minimalno te samo iz izvora po natječajima Ministarstva na koje se javlja
POU Ivanić Grad. U izvještaju stoji da je godišnje nabavljeno 376 novih knjiga. U Zaključku
ne stojimo mi, već netko drugi.
Daje se na glasanje donošenje Odluke o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u Općini
Kloštar Ivanić
Sa 13 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se,
ODLUKA
o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u Općini Kloštar Ivanić
I.
Temeljem Odluke o izdvajanju knjižnice iz Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad od
30.03.2016. godine, Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad od 30.03.2016. i
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad od
28.02.2017. godine, te nakon dobivenih svih potrebnih potvrda i suglasnosti, dana 28. ožujka
2017. godine Gradska knjižnica Ivanić-Grad upisana je u Sudski registar ustanova pri
Trgovačkom sudu u Zagrebu kao samostalna ustanova.
II.
Knjižnica je pravni slijednik dijela djelatnosti koje su do njenog osnivanja bile u
nadležnosti javne ustanove „Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad“.
Knjižnična djelatnost obuhvaća:
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nabavu knjižnične građe,
stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe , te provođenje mjera zaštite knjižnične
građe koja je kulturno dobro
- izradu kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka ,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih
pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.
Navedena djelatnost obavlja se na temelju godišnjeg plana rada koji se Općini Kloštar
Ivanić dostavlja po njegovu donošenju.
-

III.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić suglasno je da Gradska knjižnica Ivanić-Grad iz
članka I. ove Odluke obavlja djelatnost narodne knjižnice u općini Kloštar Ivanić, o čemu će
ista najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu i financijskom poslovanju područne
knjižnice Kloštar Ivanić.
IV.
Prijedlog Ugovora o pravima i obvezama u obavljanju djelatnosti narodne knjižnice u
općini Kloštar Ivanić sastavni je dio ove Odluke, na potpisivanje kojega se ovlašćuje Općinski
načelnik.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
T o č k a 7.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
MISLAV LUKŠA: Neću komentirati kada je prijedlog Odluke donesen, 03.05.2017. a vijeća
nije bilo. Nemojte mi reći da u dvije godine to niste mogli dati na Općinsko vijeće. Ja vidim
da je zakon iz 2015. godine. Ono što je interesantno, pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić su npr. Vatrogasna zajednica Općine Kloštar
Ivanić kao i Gradsko Društvo Crvenog križa Ivanić Grad. No, ja na popisu ne vidim bitne
udruge, kao npr. HVIDRA Ivanić Grad. Vjerujem da su dovoljno kompetentni i da bi trebali
biti u sustavu civilne zaštite. Kao i Caritas Kloštar Ivanić, te osnovna škola.
PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Dobili smo upute Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje kako izraditi ovu Odluku i koga staviti, sukladno tome je ona napravljena te je
dobivena suglasnost na istu.
Daje se na glasanje donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić
Sa 13 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se
ODLUKA
o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić
14

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 8.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar
Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
Daje se na glasanje donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar
Ivanić
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar Ivanić
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 9.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora
i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
Daje se na glasanje donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i
korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u
vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 10.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 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
MISLAV LUKŠA: Predlažem da ovo sve smanjimo na 1 kn, svim strankama. Bolje je da
načelnik iznos od 9.100,00 kn iskoristi te da školi,vrtiću ili Caritasu. Nadam se da će se političke
stranke ovoga vijeća složiti s tim.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Ovakve ideje su stalno dolazile na teme Općinskog vijeća, po meni je
to populistička ideja vijećnika Mislava Lukše. Što se nas vijećnika tiče, mi dobivamo malo u
odnosu na druge. Budući da su minimalna sredstva, čak bi se i složio s tim da se toga odreknemo.
Prijedlog bi mogao ići i u tome smislu da ih povećamo za 20% jer smo zaslužili više.
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NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Podržavam Božidara Balenovića iz razloga što nažalost
vidimo da je politika u Hrvatskoj postala loša te se nitko ne želi njome baviti. Bolje je znati trag
novaca pa makar se i više izdvojilo. Po meni su ovo sredstva koja moraju biti da bi se radilo
kvalitetno. Iduće godine ću se truditi da se poveća.
MISLAV LUKŠA: Budući da ste vi načelniče ovlašteni predlagač ove točke, mijenjate li vi svoj
prijedlog? Načelnik je trebao navesti to povećanje za 20% u prijedlogu.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje prijedlog vijećnika Mislava
Lukše o smanjenju naknade političkim strankama na 1 kn.
Sa 1 glasom ,,za“ i 13 ,,protiv“ prijedlog nije usvojen.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 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
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o izmjeni i dopuni 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
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Oduka 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, KLASA: 006-01/1701/01, URBROJ: 238/14-01-17-02, od 26.01.2017. godine.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 15 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće
političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača, kako slijedi:
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska narodna stranka – HNS
Hrvatska demokratska zajednica- HDZ
Nezavisna lista boljih – NLB
Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste
grupe birača nositelja B. Balenović
Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti
Hrvatska seljačka stranka- HSS

4 (četiri) člana
2 (dva) člana
3 (tri) člana
2 (dva) člana
2 (dva) člana
1 (jedan) član
1 (jedan) član

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranim s
liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za
razdoblje od 12.06.2017. godine, odnosno od konstituiranja do 31.12.2017. godine razmjerno
broju njenih članova i podzastupljenom spolu članova Općinskog vijeća u iznosima kako
slijedi:
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Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska narodna stranka – HNS
Hrvatska demokratska zajednica- HDZ
Nezavisna lista boljih – NLB
Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste
grupe birača : Božidar Balenović
Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste
grupe birača: Jozo Vuković
Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti
Hrvatska seljačka stranka- HSS
Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska partija Hrvatske
Podzastupljeni spol- NLB
UKUPNO:

2.400,00 kn
1.200,00 kn
1.800,00 kn
1.200,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
60,00 kn
60,00 kn
9.120,00 kn

Za razdoblje od 12.06.2017. godine odnosno konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić do 30.06.2017. godine rasporedit će se sredstva sukladno članku 4. 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, razmjerno broju dana obnašanja dužnosti članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić.“
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačit će se na žiroračun političke stranke,
odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste
grupe birača prema utvrđenom rasporedu.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Točka11.
Razno
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ,
te zaključuje sjednicu u 18:00 h.
Zapisničar:
Gabrijela Cota

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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