REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 238/14-01-17-6
Kloštar Ivanić, 05.04.2017.

ZAPISNIK

Sa 36. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 05.04.2017. godine s početkom u 16 h
u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava predsjednik
Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik sastavila Gabrijela Cota, administrativni referent na
stručnom osposobljavanju.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Mislav Lukša, Mirko Ivaković, Zlatko
Golubić, Ivica Novosel, Zdravko Lojna, Tomislav Vlahović, Nenad Kukec, Ivo Ćosić, Nikolina
Pavelić, Siniša Đura, Danijela Bardić
Željko Bokun – pridružuje se u 17:30
Božidar Balenović – pridružuje se u 17:34
Vijećnica Nikolina Pavelić - 18:50 napušta sjednicu Općinskog Vijeća iz opravdanih razloga.
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Mario Haludek

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
Mateja Pokas – pravni referent
Gosp. Vlado Pandurić

Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara
raspravu o zapisniku sa 35. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon provedene rasprave daje se zapisnik sa 35. sjednice na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Sa 7 glasova ,,za“ i 3 ,,suzdržana“, usvaja se zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća.
Dnevni red:

-

Aktualni sat

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
a) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.
godini ,
b) Izmjena Programa potpore u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.-2017.
godina,
c) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
d) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.
godini,
f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije
Proračuna za obračunsko razdoblje 2018.-2019. godine kao i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih
programa za 2017. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području
Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
3. Rasprava i donošenje:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
c) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2016. godini,
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini,
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini,
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.
godini,
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016.
godini,
h) Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.07.2016. do
31.12.2016. godine,
Predlagatelj: općinski načelnik
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
Predlagatelj: općinski načelnik

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih
priznanja Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja
7. Rasprava o prijedlogu Izmjena Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja
Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev,
Rečica Kriška, Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška,
Predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava o prijedlogu Izmjena Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima:
Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi
Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i
Trebovec,
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Rasprava o prijedlogu Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar
Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godina,
Predlagatelj:općinski načelnik
10. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
11. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
12. Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
13. Rasprava i donošenje Zaključka o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića
Proljeće Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
14. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Društvenog ugovora o osnivanju društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom IvanićGrad
Predlagatelj: općinski načelnik
15. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje predloženi dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac predlaže početak rasprave o Točki 12. i Točki 13.
prije aktualnog sata.
Vijećnik Mislav Lukša predlaže da operativni članovi DVD-a u dobi između 18 i 65 godina koji svake
dvije godine produžuju valjanost liječničkog pregleda i osposobljeni su najmanje za zvanje vatrogasac
u trajanju od 76 školskih sati, uz obavezu redovnog sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama,
taktičkim vježbama i mjesečnoj internoj obuci, da se oslobode po Općinskoj odluci, komunalne
naknade i naknade za uređenje voda koju smo kao Općina preuzeli po obračunu i plaćanju prema
Hrvatskim vodama.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje prijedlog vijećnika Mislava Lukše.
Sa 5 glasova ,,za“, 1 ,,protiv“ i 6 ,,suzdržani“ prijedlog nije prihvaćen.

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje prijedlog o početku rasprave o Točki 12. i
Točki 13. prije aktualnog sata na glasanje,
Sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prijedlog se usvaja.
MISLAV LUKŠA: Predsjedniče vijeća, vi ste trebali provesti raspravu. Prije svega ste trebali
predstaviti tko su članovi općinskog vijeća po prijavi.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Savjetovao sam se sa pravnim timom u Općini, tu obavijest nisam dužan
iznijeti. Želi li još netko raspravljati o dnevnom redu?
ZLATKO GOLUBIĆ: S obzirom da je ovo zadnja sjednica, smatram da je ovo previše točaka
dnevnog reda.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Diskusija gosp. Golubića je neprimjerena.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.
Sa 7 glasova ,,za“ i 5 ,,suzdržani“ usvaja se dnevni red.
Točka 12.

Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića ,,Proljeće“ Grozdana Jakovljević
MISLAV LUKŠA: Što se tiče pravilnika, pozvao bih ravnateljicu da nam obrazloži što se
pravilnikom želi postići. Koji su ciljevi, sredstva, što ste predložili i zbog čega, koga želite
zaposliti? Vi u samom pravilniku unosite termine radnog vremena. Kada počinje i kada završava
radno vrijeme vrtića? Taj 10-satni dnevni program. Ima roditelja koji dolaze iza 16 sati i ne
koriste 10-satni dnevni program.
MIRKO IVAKOVIĆ: Mene zanima kakvu mi Odluku kao vijeće trebamo donijeti?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Pravilnik se treba osvojiti da bi ravnateljica mogla
djelovati po njemu.
SINIŠA ĐURA: Određene dokumente bi trebao donositi osnivač, Općina Kloštar Ivanić.

Nakon provedene rasprave, daje se na glasanje prijedlog i donošenje Zaključka o davanju
suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće
Kloštar Ivanić
Sa 10 glasova ,,za“ i 3 ,,suzdržana“ usvaja se,

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Točka 13.

Rasprava i donošenje Zaključka o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće
Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
MISLAV LUKŠA: Nismo potrošili sve ono što smo planirali. Budući da općina prebacuje
sredstva vrtiću i određuje prihode, vrtić troši koliko ima. Trebamo znati koga zastupa ravnateljica.
Općinu ili djecu,roditelje i zaposlenike. Ravnateljica je trebala doći ovdje sa 0 kuna nepotrošenih
sredstava.
SINIŠA ĐURA: Ne slažem se sa gosp. Lukšom. Ako je ravnateljica ostvarila program i uštedjela,
to je za pohvalu.
IVO ĆOSIĆ: Ravnateljica je ispunila plan i program, što je pohvalno. Po vama, gosp. Lukša
ispada da imate nešto osobno protiv ravnateljice.
ZLATKO GOLUBIĆ: Razlika između trgovačkog društva i ustanove jest to da ustanove ne
realiziraju niti dobit niti gubitak.
Nakon provedene rasprave daje se na glasanje donošenje Zaključka o Godišnjem obračunu
financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2016. godinu
Sa 11 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se,
ZAKLJUČAK
o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2016.
godinu

U 17:00 h načelnik Općine Kloštar Ivanić Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar od 16.02.2017.godine.
- Otvoreno je reciklažno dvorište Općine Kloštar Ivanić.
- Održana je zelena čistka na području Općine Kloštar Ivanić.
- Vezano za EU fondove, još uvijek nema nikakvih vijesti vezano za Mjeru 7.2.2. za koju smo prijavili
rekonstrukciju ceste u Čemernici Lonjskoj, za Mjeru 7.4.1. pomoćnik ministra poljoprivrede je rekao
da će objave lista tko je dobio sredstva biti objavljene u šestom mjesecu.
- Raspisana je javna nabava za rekonstrukciju dječjeg vrtića, te će otvaranje pristiglih ponuda biti
14.04.2017. godine.
- Sklopljeni su ugovori za radove za koje smo dobili odobrenje na prošloj sjednici općinskog vijeća.
- Popisuju se kandidati za izradu priključaka za kanalizaciju koju vrše zaposlenici Vodoopskrbe i
odvodnje.
- U tijeku su radovi ŽUC-a.
Sa postavljanjem pitanja općinskom načelniku u aktualnom satu počinje se u 17:14 h.
MISLAV LUKŠA: U ime kluba ,,Bolji Kloštar“, vrlo neugodno od Vas predsjedniče vijeća što niste
obavijestili sve prisutne ovdje da smo promijenili stranačku pripadnost. Mi smo od 03.04.2017.,
Nikolina Pavelić i ja, Nezavisna lista ,,Boljih“ ili NLB, stoga ste me kao takvog trebali najaviti.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Znate li da kršite poslovnik? Moram Vam uzeti riječ onda.

MISLAV LUKŠA: Recite po kojem članku kršim poslovnik.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Vi morate postavljati pitanja. Imate opomenu.
MISLAV LUKŠA: Hvala. Koliko kvadrata poduzetničke zone ste načelniče izgradili i opremili u
svom 4-godišnjem mandatu. Koliko ste poduzeća doveli u Kloštar Ivanić? Koliko novih radnih mjesta
se otvara? Koliko natječaja ste proveli za prodaju parcela u poduzetničkoj zoni? Koliko novog
nogostupa, cesta, ulica i naselja ste izgradili i gdje?
Koliko dječjih igrališta i gdje?
Što je sa kompostanom koja se trebala graditi i zaposliti ljude? Zašto se nije krenulo u to?
Zašto Općina Kloštar Ivanić nema svoj grb i zastavu? Što činite po tome pitanju?
Što je sa kvalitetom vode? Zašto Općina Kloštar Ivanić nema ugovor sa Finom? Obnove drvoreda u
Ul. Stjepana Radića? Što činimo po pitanju cesta Bešlinec-Krišci-Čemernica Donja? U lošem su
stanju. U ovoj Općini neki sve imaju, a drugi ništa. Kada ćete uskladiti parkiranje ispred DVD-a
Kloštar Ivanić? Autobusna stanica u Ul. Kralja Tomislava još uvijek nije napravljena.
Kada mislite asfaltirati Ul. Put u raj i Vodovodnu ulicu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za grb i zastavu, prošle godine u šestom mjesecu svi
vijećnici su dobili prijedlog da se izjasne oko grba i zastave Općine Kloštar Ivanić, nitko nije dao niti
jedan komentar na prijedlog. Za ostala pitanja ćete dobiti odgovore u pisanom obliku.
NIKOLINA PAVELIĆ: Kada dobivamo odgovore u pisanom obliku, koji je vremenski najkraći rok
do kada mogu dobiti odgovore? Kada ćete sanirati odvodni kanal u II. A Vinogradskom odvojku,
prema Kućnom dolu. Vinogradska ulica ispred kućnog broja 14, kada će kolnik biti popravljen?
Za čišćenje kanala ste rekli da ste poslali 70 prijava građanima. Koliko ste kazni naplatili?
U kojoj fazi je realizacija projekta ,,Kamp Kloštar Ivanić“? Kada će se obnoviti kolnik i nogostup u
Ul. sv. Marije? Kada ćete obnoviti ostatak kolnika u Naftaplinskoj ulici? Spoj II. Vinogradskog
odvojka i Vidikovca treba ponovno popraviti.
Predavečki odvojak I nema znak s nazivom ulice. Nema niti rasvjetu, mnogo je zapuštenih parcela.
Zašto je navezena zemlja pred spomenik Crveni kip?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Saniranje odvodnog jarka će se izvršiti nakon završetka radova
u naselju Ščapovec. Vinogradska ul. broj 14 , o tome sam obavijestio Županijske ceste Zagrebačke
Županije. Vezano za kazne, odgovoriti ću vam pismeno, kao i za Kamp Kloštar.
Ul. sv. Marije, Naftaplinske itd. , prema sredstvima koje imamo, toliko ćemo u narednom periodu
rebalansom ili novim proračunom to riješiti. Spoj II. Vinogradskog odvojka i Vidikovca, ići će u novoj
sezoni popravljanje cesta i to će se popraviti. Vezano za Predavečki odvojak, imamo novi ugovor za
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju. Što se tiče navezene zemlje kod Crvenog kipa, to će biti
poravnato.
DANIJELA BARDIĆ: Vezano za Čemernicu, ne može se čekati rekonstrukcija ceste. Nije moguće
voziti se po toj cesti jer je devastirana.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče Čemernice, postoji građevinska dozvola i
prijavljeno je na Mjeru 7.2.2. i čekamo da nam se sredstva odobre.
MIRKO IVAKOVIĆ: Što se tiče promenade, hoće li se kakvo drveće posaditi? Vezano za KUD
Obreška i KUD Kloštar, smatraju da su dobili manje novaca i pitanje je zašto? Hitna služba je kod nas
katastrofa i tu bi se trebalo nešto poduzeti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Drveće se bude od sutra sadilo. Što se tiče KUD-ova, svaka
udruga je dobila poziv i napisala je prijedlog programa/projekta, na osnovu toga je povjerenstvo dalo
svoje mišljenje, sukladno povjerenstvu su dobivena sredstva.
SINIŠA ĐURA: Jesu li radovi i ispitivanja izrade elaborata o klizištima završeni? Na koji način
zainteresirani mogu biti upoznati sa rezultatima. Na početku Ul. Vinogradski odvojak VI, oštećen je
asfaltirani kolnik s desne strane. Uzrok je to neodržavane parcele. Kako napreduje projekt
rekonstrukcije promenade i dvorišta Općinske zgrade?

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče klizišta, napravljena su ispitivanja i elaborat.
Vinogradski odvojak VI. , odgovoriti ću pismenim putem. Što se tiče samog uređenja promenade, u
tijeku je završna izrada izvedbenog projekta i troškovnika.
ZLATKO GOLUBIĆ: Trg je Županijska cesta, a ne općinska. Imamo tri priključka IPARD
programa. Zašto priključci nisu realizirani da ne vraćamo novac natrag? Općina će ići u blokadu. Što
je poduzeto u vezi zajedničke firme koju smo realizirali? Mora li se ući u stranku da se može dobiti
mjesto u dječjem vrtiću, posebice u SDP.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za sam Trg sv. Ivana, plaćen je projekt, platila ga je
Općina Kloštar Ivanić. Sada su Županijske ceste napravile novo rješenje. Što se tiče fondova EU, sada
vam ide natječaj Mjera 7.4.1. prije toga nije bilo niti jedne mjere. Ljudi nisu htjeli raditi priključke,
dobiti će se ponuda i na osnovu te ponude će se napraviti priključci. Što se tiče zajedničke firme, žao
mi je što smo ušli u to, sada moramo snositi posljedice ne samo Dugog Sela, nego i naše posljedice.
Ja nikoga ne nagovaram na ulazak u SDP.
IVO ĆOSIĆ: Načelniče, kada počinje preuređenje promenade? Kada počinjemo graditi dječji vrtić?
Kada je planirani početak radova? Kada kreće asfaltiranje Ščapovca? Vezano uz Ivaplin, što činite da
zaštitite naše građane od naših partnera koji ne žele ispunjavati svoje obaveze plaćanja pred stečajne
nagodbe.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za promenadu sam već spomenuo, što se tiče vrtića,
14.04.2017. je otvaranje ponuda pa ćemo vidjeti. Rok odluke je 90 dana. Nadam se da ćemo to što
prije odlučiti. Nakon što povjerenstvo odluči, idemo u radove. Moguće je i kraj 5. mjeseca. Vezano za
asfaltiranje, prema planu je da se s 10.04.2017. završe pripremni radovi, tada nastupaju Županijske
Ceste. Vezano uz Ivaplin, Grad Ivanić – Grad ne brine o firmi Ivaplin, tj. gradonačelnik.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Nova regulacija na Trgu sv. Ivana, ljudi kažu da su zadovoljni s tim, no
smatraju da bi trebalo postaviti prometni znak. Vezano za asfaltiranje zaobilaznice prema Predavcu, je
li to predizborna koalicija SDP-a i HSS? Promjena termina konjogojske izložbe, sa kojim pravom si to
promijenio, sa šestog mjeseca na deveti mjesec ako je to točno? Koliko si stranačkih, rodbinskih ljudi
zaposlio u Općini Kloštar Ivanić? Koliko u Ivaplinu, Ivakopu, te Vodoopskrbi? Kako si uspio prikriti
gubitak nogometnog kluba Kloštar koji je iznosio 40.000,00 kn. Još dodatnih 40.000,00 kn, sveukupno
80.000,00 kn. Zanima me odgovor na pitanje vezano za uličnu svjetiljku, što sam davno postavio.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za novu regulaciju trga sv. Ivana, Županijske ceste su
odgovorne za taj dio ceste. Što se tiče zaobilaznice prema Predavcu, Županijska skupština je odobrila
kredit prema Županijskoj upravi za ceste. Ove godine smo upali u program kao Općina Kloštar Ivanić
sukladno kriterijima. Što se tiče promjene termina konjogojske, promijenjen je, no ne znači da se neće
memorijal Đuro Koprivnjak održati. Nisam zaposlio nikoga po rodbinskoj vezi ili po svome
nahođenju. Što se tiče NK Kloštar Ivanić, prijašnji i sadašnji predsjednik su odgovorni za taj dio priče.
Ulična svjetiljka će se riješiti idući tjedan.
IVICA NOVOSEL: Zašto je zakazala kultura u ove 4 godine? Prvenstveno mislim na obnovu. Gdje
ste smanjili nepotrebne troškove glede Općine Kloštar Ivanić? Što se tiče poljoprivrede, koji ste
doprinos dali da dođe do transformacije? Odnos prema poduzetnicima je žalostan. Ništa im se nije
pomoglo. Zašto nikada nismo dobili financijska izvješća udruga? Zašto nije oformljena poduzetnička
zona? Što ste učinili na privlačenju investitora?

U 18:15 se završava sa aktualnim satom.

Točka 1.

Rasprava o prijedlogu i donošenje:
a) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.
godini ,
b) Izmjena Programa potpore u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.-2017.
godina,
c) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
d) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu,
e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.
godini,
f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije
Proračuna za obračunsko razdoblje 2018.-2019. godine kao i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih
programa za 2017. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
Predsjednik vijeća Krešimir Bunjevac predlaže da se objedini rasprava pod Točkama koje imaju više
od jedne stavke za raspravu, te da se za svaku zasebno glasa.
Jednoglasno se usvaja prijedlog predsjednika vijeća Krešimira Bunjevca da se objedini rasprava u
Točkama koje imaju više od jedne stavke te da se za svaku posebno glasa
TOMISLAV VLAHOVIĆ: U odboru za financije i proračun je prisutno 5 članova, glasovanje je bilo
po svim točkama osim predškolskog odgoja gdje je bilo jednoglasno, donešena su sa 4 glasa ,,za“ i 1
,,suzdržanim“ suzdržani glas u točkama je bio gosp. Lukša.
MISLAV LUKŠA: U ime kluba, nadam se da ćete mi dati mojih 10 minuta. U ime kluba imam 10
minuta pravo na raspravu, pogledajte si poslovnik. Prvo bih ispravio predsjednika odbora za financije i
proračun. Ja nisam po svim točkama bio suzdržan, samo po onima koje nisu bile kako treba. Izmjene i
dopune programa i potpora u poljoprivredi, smanjujemo premije osiguranja u poljoprivredi sa
60.000,00 na 40.000,00 što je za 1/3 manje. Trebalo bi ljude poticati da se ljudi više osiguraju, a mi
smanjujemo sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi. Isto tako sa 40.000,00 na 30.000,00 kn
je smanjeno sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava. Ono što je najveća primjedba
koju sam ja dao, jest sufinanciranje kamata poljoprivrednih kredita koje je smanjeno za 75%. Sa
40.000,00 na 10.000,00 kn. Doslovno da jedan čovjek može dobiti sve i samo on to dobije. Neću pitati
jeste li načelniče raspisali kakav natječaj za dodjelu subvencija kredita. Ja sam apsolutno protiv ovih
izmjena koje ste napravili jer ne potičete Kloštarsku poljoprivredu. Jeste li uspjeli vratiti novce od
Republike Hrvatske što ste rekli da će u veljači biti? Koliko ste planirali dati za male voćare? Izmjene
i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture dižete prihodovnu stranu u
proračunu za 3.200 000,00 kn. Ovdje plačete za govornicom kako će nam biti teško i onda napumpate
proračun za 10%. Ove izmjene programa su liste želja.
NIKOLINA PAVELIĆ: U gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture načelnik povećava
iznos sa 129.313,80 kn predviđeno, povećava za 106.037,74 kn. Ima li on nekakva saznanja da će ipak
rudna renta porasti?
SINIŠA ĐURA: I meni mnoge stvari također nisu jasne zašto su takve, no možda bi bilo potrebno

odgovoriti na pitanja kolegice Pavelić tako da se i nama ostalima detalji pojasne.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Rudna renta nije bila predviđena u prošlom dijelu, ali je bila na
stavci izgradnje dječjeg vrtića. Imamo pravo na veći iznos povlačenja sredstava.
ZLATKO GOLUBIĆ: Čemu svaki tjedan novi rebalans? Nitko nije protiv ako se nešto radi.
SINIŠA ĐURA: Još uvijek ne znam otkud onih 500.000,00 na pravo služnosti HT INA, o tome bi
trebalo informirati. Za sufinanciranje dječjeg boravka u drugim vrtićima se novac povećava, zašto je to
tako? Bolje je sve obrazložiti i koje su posljedice ako se ne donese rebalans.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Za INU smo izradili jedan elaborat koji je otišao prema INI i
sada radimo geodetske podloge s kojima ćemo tražiti prava služnosti za njihove instalacije koje su na
našim površinama. Očekujemo dodatni prihod. Vidjeti će se po geodetskom elaboratu. Što se tiče
povećanja stavke za sufinanciranje dječjeg vrtića izvan Općine Kloštar Ivanić, imamo dovoljan broj
novih zahtjeva stoga bismo trebali pomoći.

a) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini

sa 12 glasova ,,za“ , 1 ,,protiv“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u
2017. godini

b) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje I. Izmjena Programa potpore u poljoprivredi
Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.-2017. godina

sa 12 glasova ,,za“, 1 ,,protiv“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

I. Izmjena Programa potpore u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.2017. godine

c) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu

sa 12 glasova ,,za“, 2 ,,suzdržana“ usvaja se

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu.

d) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu

Jednoglasno se usvaja,

II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu

e) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini

Jednoglasno se usvaja,

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.
godini

f) Nakon provedene rasprave daje se na glasanje II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine
Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije Proračuna za obračunsko razdoblje 2018.-2019.
godine kao i II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu

Sa 12 glasova ,,za“, 2 ,,protiv“ usvaja se

II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i
projekcija Proračuna za obračunsko razdoblje 2018.-2019. godine kao i II. Izmjena i
dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu

Točka 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području
Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje prijedlog i
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
„ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području Općine Kloštar Ivanić
na temelju ugovora

Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE
GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju
ugovora

Točka 3.
Rasprava i donošenje:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu,
c) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2016. godini,
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini,
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini,
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.
godini,
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016.
godini,
h) Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.07.2016. do
31.12.2016. godine,
Predlagatelj: općinski načelnik
MISLAV LUKŠA: Javljam se u ime kluba, što se tiče prve stranice Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić
za 2016. godinu, na asfaltiranje i rekonstrukciju potrošeno je ukupno 0 kn od planiranih 2.000
050,00 kn. Na izgradnju nogostupa i biciklističke staze u Ul. Kralja Tomislava za koju je
planirano 50.000,00 kn, potrošeno je 401,69 kn. Za kapitalne pomoći trgovačkom društvu Ivakop
od planiranih 388.000,00 kn, utrošeno je 0 kn. Samo ću reći da je to naše poduzeće. Na stavci
izvršenja programa održavanja nam je ostalo nešto malo više od 200.000,00 kn koje nisu

potrošene. Isto tako na programu socijalnih potreba , bilo je planirano 723.000,00 kn, a potrošeno
je 617.500,00 kn. Zato je povjerenstvo za ocjenjivanje prijava u kulturi i sportu dobilo novce.
1.800,00 kn u jednom i drugom. Glede predškolskog odgoja, gdje su nestali oni novci koji su bili
uplaćeni agenciji za igračke koje su trebale biti dobivene putem europskih fondova. Na vrtiću ne
treba štedjeti. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u poljoprivredi, nažalost i ovdje od
880.000,00 kn potrošeno je samo 745.000,00 kn. Ostalo je nepotrošeno 135.000,00 kn. Za
sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi planirano je bilo 15.000,00 utrošeno je 0
kn. To je 2016. godina. Ove godine će svi htjeti osposobljavanje za radne strojeve i sl. no neće biti
dovoljno za sve, umjesto da smo bolje rasporedili pa prošle godine 15.000,00 kn i ove godine
15.000,00 kn. Ovako će samo odabrani dobiti, po rodbinskoj liniji ili stranačkoj.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gospodine Lukša ja vam moram oduzeti riječ. Ne moram Vas ni
opominjati jer stalno vrijeđate.
MISLAV LUKŠA: Koga sam uvrijedio?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Imate li dokaze neke? Izvolite zauzeti svoje mjesto.
MISLAV LUKŠA: Javljam se kao vijećnik. Održavanje poljoprivredne infrastrukture, od
35.000,00 kn planiranih, ostvareno je 9.500,00 kn.
Na sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava od 40.000,00 kn planiranih,potrošeno
je 22.000,00 kn. Na subvencioniranje djela kamata poljoprivrednih kredita od planiranih
40.000,00 kn, a utrošeno je 0 kn. Znate zašto? Zato što nije ni bilo natječaja pa se nitko nije
mogao niti javiti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za Ivakop, sredstva su bila predviđena iz Općine
Kloštar Ivanić, no tvrtka se nije mogla kandidirati za natječaj. Mi nećemo sufinancirati reciklažno
dvorište u Ivanić Gradu. Što se tiče realizacije fonda za poljoprivredu, svi pristigli zahtjevi su
sufinancirani. Onaj zahtjev koji nije bio, njemu nije isplaćeno.
ZLATKO GOLUBIĆ: Vezano za javne potrebe u sportu, nikada nisu došli izvještaji. Samo
mogu spomenuti karate klub ,,Kloštar“ , dotični gospodin se šeće po Madridu i troši novce Općine
Kloštar Ivanić. Da ima izvještaja onda bi se sve vidjelo. Zašto lovci ne dobiju 5.000,00 kn? Zašto
se njima ne da neka pomoć? Problematičan je samo sport. Izvještaji su katastrofalni.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Od prošle godine su raspisani natječaji za pojedine udruge,
na osnovi povjerenstva su dodijeljena sredstva koja se pravdaju računima.
MISLAV LUKŠA: Proučio sam detaljno izvještaje za 2016. godinu, ja nisam uočio, koliko je
dobila udruga umirovljenika? Ne govorim o božićnicama.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Dobili su onoliko koliko su i tražili. Prema pristiglim
zahtjevima.
MISLAV LUKŠA: Ispravak netočnog navoda, ja dobro znam iz prve ruke da su umirovljenici od
vas tražili novce, no vi im niste dali.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Imate li to u pisanom obliku?
MISLAV LUKŠA: Načelnik je lagao ovdje.
SINIŠA ĐURA: Mislim da imamo uvjete kako bi saznali o čemu se priča. Možda je povjerenstvo
odobrilo posjet europskoj metropoli na npr. sajam kickboxing opreme? Ili npr. može li netko reći
koliko su sredstava dobili umirovljenici, a koliko su tražili?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za klub ,,KIK“ , ja ne znam za nikakav Madrid ,
sve se može provjeriti. Vezano za umirovljenike, oni se nisu javili niti na jedan program i nisu
mogli ostvariti sredstva.
ZDRAVKO LOJNA: Svaka udruga je pravna osoba i zakon o udrugama je potpuno jasan. Zna se

da se sredstva moraju pravdati itd., naša je obaveza prijaviti nezakonite postupke. Ne možemo
okrivljivati nekoga bez dokaza.

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

c) Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2016. godini

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba u
2016. godini

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2016. godini

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi u 2016. godini

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini,

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu u 2016. godini,

Sa 11 glasova ,,za“ , 1 ,,protiv“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. godini

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. godini

Jednoglasno se usvaja
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. godini

g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016.
godini

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,protiv“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini

h) Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.07.2016. do
31.12.2016. godine

Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine

Sa 12 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.07.2016. do
31.12.2016. godine

Točka 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje prijedlog i
donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Sa 11 glasova ,,za“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se
PRAVILNIK
o jednostavnoj nabavi

Točka 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić
IVICA NOVOSEL: Rečeni su zadaci i rokovi za izvršenje. Mislim da to unosi zbrku našim
građanima. Više niti sami nisu svjesni što moraju platiti. Trebalo je na drugačiji način pristupiti te
im bolje objasniti. Ovo je samo novi naziv koji neće zadirati u izdatke građanima da im bude
jasno.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Neke stvari moramo poštivati, a to su Odluke Hrvatske Vlade. Ona
nam je dala rokove i moramo ih poštivati. Ponijeli bi se neodgovorno kada ne bi donijeli tu
Odluku. Ako je išta krivo u Odluci, novi saziv vijeća može to izmijeniti.
Nakon provedene rasprave daje se na glasanje Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar
Ivanić
Sa 9 glasova ,,za“, 1 ,,protiv“ i 1 ,,suzdržan“ usvaja se

ODLUKA
o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić

Točka 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih
priznanja Općine Kloštar Ivanić
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje Odluka o
kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić

Sa 10 glasova ,,za“ i 2 ,,suzdržana“ usvaja se

ODLUKA
o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić

Točka 7.
Rasprava o prijedlogu Ispravka Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja
Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev,
Rečica Kriška, Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška
Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Nisu mi jasni ovi ispravci. Naročito, ulica gdje ja živim koja se zove
Dubravačka i to piše u svim mojim dokumentima.
Daje se na glasanje Izmjena Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja
Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev,
Rečica Kriška, Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška

Jednoglasno se usvaja,
ISPRAVAK
Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja Obreška, Graberje
Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev, Rečica Kriška,
Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška

Točka 8.
Rasprava o prijedlogu Ispravka Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima:
Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi
Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i
Trebovec
Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje Izmjena
Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima:

Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi
Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i
Trebovec

Jednoglasno se usvaja,

ISPRAVAK
Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima:
Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi
Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i
Trebovec

Točka 9.
Rasprava o prijedlogu Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić
za razdoblje 2017. – 2019. godina,
Predlagatelj:općinski načelnik
MISLAV LUKŠA: Na stranici 16., PEST analiza – ne slažem se sa time što piše. Ovako piše:
Političko pravni utjecaj – priključivanje EU, utjecaj +5. U strateškom planu smo 2013. koji smo
zajedno načelnik i ja pisali , imali ove slične vrijednosti, ako ne i iste.
Od 2013. do danas ,priključenje EU nema nikakav utjecaj jer se to već dogodilo. Članstvo u EU
možda da. Iako ne znam za Općinu Kloštar Ivanić koliko trenutno osim što nam je odljev. Onda bi
zapravo trebalo biti u negativu nego u +5. Taj faktor vam ne valja. Porezni sustav ste naveli „-3“
dobro. Efikasnost zakonodavstva ,,-4“ Stopa nezaposlenosti piše ,,- 2“ . Ako gledamo samo kao stopu
nezaposlenosti, to smo nekada mogli analizirati. Sada u ovoj krizi nam je bitna isto tako stopa
zaposlenosti. Ova stopa nezaposlenosti bi trebala imati vrijednosni utjecaj puno veći od -2 pa vam to
smanjuje ukupnu ocjenu. Naklonost stranih investitora, piše ,,+2“ kojih stranih investitora u Općini
Kloštar Ivanić? Piše također, socijalni kriterij: gostoljubivost +4, ako se hoćemo pohvaliti.
Odljev mozgova i depopulacija ,,-2“ trenutno je sigurno -3,-4. Inicijativa za vlastiti razvoj piše ,,+2“.
Ne znam na koga tu mislite. Načelniče odgovorite mi koja je vaša inicijativa za vlastiti razvoj.
Dostupnost novih tehnologija piše ,,+2“, kojih novih tehnologija? Niti imamo široko-pojasni pristup
internetu, niti imamo wi-fi u centralnom naselju, nemamo čak ni vodu ni struju ponekad.
Prometna infrastruktura piše ,,+4“ utjecaj, mi smo u teškom prometnom kolapsu i izolaciji. Općina
Kloštar Ivanić nema nikakav autoput. Ja se sada javljam kao klub.
ZDRAVKO LOJNA: Jesmo li mi dovoljno kompetentni da dajemo prosudbe? Nemojmo gubiti
vrijeme. Ako je nešto i loše u toj strategiji, promijeniti će se.
MISLAV LUKŠA: Ja smatram da je ovo bitan dokument, ja govorim svoje mišljenje.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Gosp. Lukša se javio u ime kluba vijećnika, a govori i iznosi svoja
mišljenja. To je povreda poslovnika.
MISLAV LUKŠA: Zahvaljujem, prihvaćam.
IVO ĆOSIĆ: Koliko znam,gosp. Lukša je izjavio da to više nije vijećnika ,,Bolji Kloštar“ nego nova
stranka.
MISLAV LUKŠA: U krivu ste gosp. Ćosić, predsjednik vijeća ima kod sebe dokument koji kaže da
smo mi klub vijećnika ,,Bolji Kloštar“.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša ne možete izlagati, izlagali ste kao vijećnik. Izvolite na svoje
mjesto, oduzimam vam riječ.
MISLAV LUKŠA: Nema šanse, vi ste cirkus. Pogledajte si dokument koji imate.
- Pauza 5 minuta.
MISLAV LUKŠA: Dozvoljavate li da završim diskusiju?

KREŠIMIR BUNJEVAC: Zauzmite svoje mjesto, nastavljamo sa sjednicom.
Gosp. Lukša, prva opomena.
MISLAV LUKŠA: Već sam imao prvu opomenu.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Onda druga opomena. Nećete i dalje? Dakle, treća opomena.
Udaljite se sa sjednice.
MISLAV LUKŠA: Dobro,evo udaljio sam se.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Lukša će i dalje tu stajati, a mi ćemo nastaviti sa sjednicom.
Možemo i s mjesta. Javlja li se još netko za raspravu?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Mislava Lukšu ne brojimo, smatramo da ga nema.

Daje se na glasanje prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar
Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godina

Jednoglasno se usvaja ,
ODLUKA
o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017. –
2019. godine

Točka 10.

Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje Odluka o
usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2016.
godinu

Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za
2016. godinu

Točka 11.
Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje Izvješće o
primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

Jednoglasno se usvaja,
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

Točka 14.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog
ugovora o osnivanju društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad
Predlagatelj: općinski načelnik
Predlagatelj općinski načelnik povlači Točku 14. iz dnevnog reda.
Točka 15.
Razno
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ, te
zaključuje sjednicu u 20:15 h.

Zapisnik sastavila:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Gabrijela Cota

Krešimir Bunjevac

