
                      
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-15 

Kloštar Ivanić, 23.02.2018. 

 

 

                                                    Z A P I S N I K  

                                                      

 

Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 30.01.2018. godine s početkom 

u 16,15 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava 

predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Lidija Zubatović , referent 

za poslove samouprave i administrativni referent.   

 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac,  Josip Vrbat, Mislav Lukša, 

Damir Kašnar, Dragan Vuković, Jelena Lacković Žertuš, Dražen Božić, Nenad Kukec, Denis 

Duvnjak, Jozo Vuković, Josip Tučkorić, Božidar Balenović,  Miljenko Majdek, Ivan Novak  

 

Danijela Bardić-  pridružuje se u 16,20. 

 

 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Zvonimir Gaiger     

Sanela Đura – Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela  

Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Mateja Pokas – pravni referent  

Sanja Radošević – direktorica „Ivakopa“ d.o.o.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća.  

Mislav Lukša: primjedba u zapisniku sa 5 sjednice, zapisnik je nepotpun, nisam dobio tonski 

zapis pa ne mogu usporediti sa onim što je napisano, također  nisam zadovoljan sa 

odgovorima na postavljena vijećnička pitanja. 

Čita odgovor  Sanele Đura - pročelnice JUO na postavljeno pitanje na 5 sjednici OV.  

Prijedlog vijećnika Lukše da operativni članovi DVD-a u dobi od 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 obvezu 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, iznesen je na 36. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 05.04.2017. godine, te je isti prijedlog predsjednik Općinskog vijeća dao na 

glasanje i sa 5 glasova „za“, 1 „protiv“ i 6 „suzdržanih“ prijedlog nije prihvaćen.  

Na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj u novom sazivu vijećnik Mislav Lukša predlaže 

uvrštavanje točke o oslobođenju Vatrogasaca od plaćanja komunalne naknade i naknade za 

uređenje voda u dnevni red. Navedeni prijedlog predsjednik Općinskog vijeća Krešimir 

Bunjevac daje na glasanje sa 1 glasom „za“ i 12 „protiv“ prijedlog nije usvojen.  

Na 5. sjednici Općinskog vijeća vijećnik Mislav Lukša  predlaže uvrštenje točke na dnevni 

red po hitnom postupku koja bi glasila: Oslobođenje vatrogasaca od komunalne naknade i 

naknade za uređenje voda. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 

najmanje dan prije održavanja sjednice OV. Uz prijedlog da se akt donese po hitnom 

postupku podnosi se i prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi član Općinskog vijeća, tada 

mora imati pisanu podršku od najmanje 1/3 članova. Predlagatelj akta dužan je obrazložiti 

hitnost postupka kod utvrđivanja dnevnog reda. O opravdanosti razloga za hitan postupak  i 

uvrštavanje u dnevni red sjednice odlučuje OV. Rasprava i odlučivanje o aktu koji se donosi 

po hitnom postupku obavlja se pod utvrđenom točkom dnevnog reda. Za donošenje akta koji 

je uvršten u dnevni red sjednice OV po hitnom postupku, potrebna većina glasova svih 

članova Općinskog vijeća. Prijedlog vijećnika Mislava Lukša nije iznesen sukladno 

Poslovniku zbog čega je prijedlog prihvaćen kao dopuna dnevnog reda te se isti daje na 

glasanje. Sa 4 glasa „za“ i 8 „protiv“ prijedlog za nadopunu točke nije usvojen.  

Sukladno članku 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prijedlog akta sadrži 

tekst prijedloga akta i obrazloženje. 

Tekst prijedloga akta predlaže se u obliku u kojem se predlaže njegovo donošenje. 

Obrazloženje sadrži: 

- pravni temelj za donošenje akta, 

- ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem 

odnosa na predloženi način, 

- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način kako će se osigurati. 

Uz prijedlog akta može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija. 

Ako se predlaže izmjena ili dopuna akta, uz prijedlog akta prilaže se i tekst akta koji se 

mijenja ili dopunjuje. 

Također se sukladno članku 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić takav 

prijedlog akta podnosi predsjedniku Općinskog vijeća. Ako predsjednik Općinskog vijeća 

utvrdi da podneseni prijedlog akata nije sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, 

zatražit će od predlagatelja da uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. Za 

vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se 

da ne teku rokovi za razmatranje i stavljanje akata na dnevni red utvrđeni ovim Poslovnikom, 

a ako nedostaci ne budu otklonjeni, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 

 

Mislav Lukša: U odgovoru nije napisano zašto prijedlog točke  nije uvršten u redovni 

postupak nego samo piše da nije zadovoljio sa svojom formom, da nema sve sastavne 

dijelove, a nije napisano na koje točno nema sastavne dijelove što fali, da se to popravi ili da 

se uvrsti. Kada ćete to učiniti i što točno po ovom mom prijedlogu ne valja i kako da se to 

popravi i na koji način i kako da ta točka dođe na sjednicu OV ? 

 

Utvrđeno je da se nitko drugi  ne javlja za riječ i daje se zapisnik sa 5. sjednice na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 15 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum. 

Sa 13 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se  zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 

 



                                                     

                                                   D n e v n i  r e d :  

 

- Aktualni sat 
1. Rasprava i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava i donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava i donošenje Zaključka o prodaji nekretnina u trgovačkom društvu Ivakop 

d.o.o., 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka I članova vijeća 

Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na 

području Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

     10.  Informacija o Izvješću Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

     11.  Razno  

                                                   

Daje se na usvajanje predloženi dnevni red. 

 

Sa 13 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se dnevni red. 

 

                                             Aktualni sat: 

Izvješće načelnika Željka Filipović 

Od zadnjeg vijeća mogu spomenuti slijedeće što je značajno do današnjeg dana. 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Kloštar Ivanić uključila se u 

Program javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite 

od požara i bujičnih poplava. Nakon javnog poziva Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje 

07.12.2017. godine već  08.12.2017. godine objavljen je Natječaj za navedeni posao koji je 

vrijedio do 14.12.2017. godine. Navedenim natječajem prijavljena je potreba za petoricom 

javnih radnika na razdoblje od 6 mjeseci . Osnovni cilj aktivnosti je aktivacija osoba u 

nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, prevencija 

prirodnih katastrofa te zaštita okoliša. Ciljane skupine su dugotrajno nezaposlene osobe, 

osobe sa invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe, osobe 

starije od 50 godina, korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciji 



nezaposlenih, hrvatski branitelji,  te su isti u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

dana 13.12.2017. godine pozvani  u Općinu Kloštar Ivanić kako bi se upoznali  sa navedenim 

programom. Prema dostavljenom popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području 

Općine Kloštar Ivanić postoji 36 takvih osoba od kojih se odazvalo 13 osoba. Od navedenih 

13 osoba želju za radom iskazala su njih trojica za koje je već idući dan poslan zahtjev za 

sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu u visini od 100% troška minimalne bruto plaće u 

iznosu od 3.276,00 kn a od 01.01.2018. u iznosu od 3.439,80 kn, putni trošak ukoliko imaju 

više od 2 km od adrese stanovanja do Općine Kloštar Ivanić i božićnica. Dana 20.12.2017. 

godine dobili smo obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva za javni rad i poziv na potpis 

ugovora. Sa navedenim osobama zaključen je Ugovor o radu na određeno vrijeme za 

razdoblje od 20.12.2017.g. do 19.06.2018. godine. Nakon tri radna dana sa jednim je 

radnikom zaključen Sporazum o prestanku ugovora o radu te je bila obveza zamijeniti ga 

drugim radnikom. Na sreću uspjeli smo naći još jednu osobu koja želi raditi. Tako Općina 

Kloštar Ivanić u ovom trenutku ima tri radnika na javnom radu. 

Potpisani su ugovori sa stipendistima te obavljena isplata istih za 2017. te se isplate 

nastavljaju u 2018. godini. 

Radovi na dogradnji dječjeg vrtića su u završnoj fazi. Prema stanju radova očekujemo da se 

radovi dovrše do kraja 2. mjeseca kako bi mogli pristupiti i sazivanju tehničkog 

pregleda pri dobivanju uporabne dozvole. Prije prijave za TP još treba napraviti  

energetski certifikat. 

Isto tako se očekuje ovih dana da se donese odluka u APPR-u kako bi i taj objekt sufinancirali  

iz sredstava EU. 

Završni radovi su obavljeni koje smo dogovorili sa ŽU ŽCZŽ  o asfaltiranju lokalne ceste od 

doma u Čemernici do doma u Bešlincu (2,4km) i na ŽC3041 nastavak od doma u Predavcu do 

iza kanala u Predavcu cca 600m. 

Donijeta je odluka o prihvatljivosti prijave za natječaj u Čemernici koje smo kandidirali na 

mjeru 7.2.2. iz EU fondova te slijedi sklapanje ugovora za potpuno financiranje iz te mjere. 

8.1.2018. sklopljen je ugovor sa izvođačem radova  tvrtka Swietelsky d.o.o. te su započeti 

radovi tako da nam  ne istekne građevinska dozvola. Radovi se trebaju izvesti prema planu do 

10.4.2018. 

Proveden je natječaj za udruge te je sa jučerašnjim danom završila prva faza a to je pristizanje 

prijava. Slijedi pregled dokumentacije i zatim donošenje odluke o podjeli sredstava. 

Dana 29.12.2017. smo u popodnevnim satima zaprimili sredstva prema odluci Vlade RH za 

ublažavanje posljedica od el. nepogode. Ista ta sredstva smo slijedom toga 5.1.2018. isplatili 

na 73. računa prema popisu koji smo dobili od istih u ukupnom iznosu od 657.070,53kn. O 

tome je i točka dnevnog reda danas kao informacija o izvješću povjerenstva. 

Podnijeta  su izvješća prema ZŽ za sva pristigla sredstva u prošloj godini koja smo dobili za 

sufinanciranje projekata. 

Obavljen je razgovor sa pročelnikom ZŽ za poljoprivredu kako bi uvrstili nove mjere u 

poljoprivredi i kako bi zajedno u suradnji sa ZŽ i gradom Zagrebom stvorili bolje uvjete za 

plasman poljoprivrednih proizvoda naših proizvođača. 

Isto tako obavljen je prvi sastanak sa pročelnicom ZŽ za prosvjetu, kulturu i sport 

prvenstveno vezano za našu školu i rješavanje pitanja jedno smjenske nastave. Dogovoreno da 

u skoro vrijeme dođe kod nas i da učinimo sve potrebne predradnje da bi se to moglo 

kvalitetno provesti u našoj sredini. 

Sklopljeni su ugovori sa VZO Kloštar Ivanić i Crvenim Križem Ivanić sukladno odlukama 

vijeća. Također danas je potpisan ugovor JVP Ivanić Grad i VZO Kloštar Ivanić. 

Očekujemo isto tako da Ministarstvo reg. Razvoja predloži sklapanje ugovora za projektnu 

dokumentaciju za Apoteku i Rekonstrukciju ceste Vukovarska- Lipovec. Sufinanciranje će 

iznositi 85% od ugovora.  



Slijede nam raspisivanje natječaja za radove po programima građenja i održavanja u narednim 

danima te po donošenju odluka će doći na općinsko vijeće. 

Vezano za Projekt NEW LIGHT čekamo još jedan sastanak sa REGEOM i svim  JLS-ima  

koje su donijele odluke na vijećima s područja županije te poslije toga ćemo pristupiti svim 

potrebnim aktivnostima da i to što prije riješimo na našem području. 

Isto tako je u postupku rješavanje pitanje ININE čestice u parku branitelja te ćemo po tom 

pitanju sprovesti sve da čim prije dovršimo projekt uređenja istog. 

Slijede izrade i prijave projekata energetske učinkovitosti sukladno raspisanom natječaju. 

Nadamo se i tu da ćemo povući sredstva kako za projektiranje tako i za poslije izvođenje. 

I za kraj najava da će nova cijena za vrtić od 570 kn biti za 1 mj. Dostavljena korisnicima tako 

da će svi plaćati 40 kn manje kako je i donijeta odluka na prošlom vijeću. 

Mislav Lukša: U ime kluba NLB-a pitanje predsjedniku OV.  

Što je sa uvrštenjem točke na dnevni red koja se tiče oslobođenja vatrogasaca od komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade, što nije u redu sa tom točkom, što treba promijeniti i što nije 

u redu, s obzirom da sam ja tu točku pripremio po uzoru na Općinu Kneginec. Prijedlog za 

uvrštenje nije u suprotnosti sa našim Poslovnikom. Možemo zajednički sa načelnikom  

pripremiti i uvrstiti na dnevni red pa neka se provede demokratska rasprava.  

Pitanje vezano uz mjesni odbor, danas je na dnevnom redu uvrštena točka donošenje Odluke o 

raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora, a time prestaje mandat dosadašnjim članovima 

vijeća MO.  

Da li se tko sjetio pozvati predsjednike mjesnih odbora, iskazati im poštovanje koje nije 

iskazano dosadašnjih 4 godine, s obzirom da predsjednike MO nitko ništa ne pita, nemaju 

nikakva prava ni ovlasti, osim prema svojim susjedima? 

Na koji način možemo unaprijediti rad mjesnih odbora, da li možda  možemo decentralizirati 

sredstva u slijedećoj godini? 

Da se svakom mjesnom odboru odredi određeni iznos novca sa kojim može raspolagati u 

svom mjesnom odboru, da ipak ti predsjednici mjesnih odbora nešto znače u svom selu.  

Vjerski, kulturni i agroturizam jesu li to strateške odrednice naše općine i što se čini po tom 

pitanju? 

Pitanje poduzetništva, imamo li u planu poduzetničku zonu, radimo li na izradi i projektiranju 

poduzetničke zone i koje potpore ćemo dati poduzetnicima na našem području i što 

poduzimate za otvaranje novih radnih mjesta u poduzetništvu i koje mjere poduzimate na 

privlačenje poduzetnika i  investitora na području naše općine?  

Krešimir Bunjevac: Što se tiče uvrštenja točke na dnevni red, oslobođenje vatrogasaca od 

plaćanja komunalne naknade i doprinosa na prošloj sjednici sam stavio nadopunu dnevnog 

reda, većina vijećnika nije prihvatila nadopunu te točke.  

Ukoliko istu točku želite uvrstiti na dnevni red sakupite 5 potpisa vijećnika, predajete na 

urudžbeni i točka će biti uvrštena na dnevni red.  

Na sastanku Nadzornog odbora vatrogasne zajednice čiji sam predsjednik raspravljalo se o 

tom prijedlogu i članovi  Odbora  kategorički se ne slažu sa tim Vašim prijedlogom, ne žele 

nikakvo oslobađanje pojedinih vatrogasaca zato što su to dobrovoljna vatrogasna društva, 

eventualno  da se oslobode samo DVD.  

Načelnik Željko Filipović: U prošlom mandatu bila je slabija suradnja sa mjesnim odborima 

sa nekima bolja.  

U prvoj polovici ove godine potrebno bi bilo napraviti Rebalans za odvajanje sredstava za 

mjesne odbore a sve ovisi o punjenju Proračuna. Postoje 2 MJERE po kojima je moguće 

dobiti sredstva iz EU fondova i  ukoliko se osiguraju sredstva vidjeti gdje ćemo i na koji način  

usmjeriti ta sredstva po mjesnim odborima.  

Što se tiče vjerskog turizma i agroturizma radimo u tom smjeru, da se oformi jedna zajednička 

turistička zajednica u suradnji sa Gradom Ivanić Gradom tako da taj interes bude zajednički.  



U tom slučaju da se oformi zajednička turistička zajednica prišlo bi se i zajedničkom 

organiziranju turističkih i kulturnih manifestacija.  

Što se tiče poduzetničke zone govorili smo na prošlom vijeću, potrebno je krenuti u smjeru da 

se zadrže ljudi i proizvodnja a onda će se širiti i poduzetnička zona. Novi Zakon o 

poljoprivrednom zemljištu omogućiti će da se dovedu investitori koji bi na našem području 

obavljao proizvodnju npr. drvne, metalske i sl.  

Mislav Lukša: Podržavam zajedničku turističku zajednicu koja bi organizirala manifestacije 

na području OKI, Grada Ivanić Grada u zajedničkom interesu.  

Da li bi mogli negdje iscrtati poduzetničku zonu u koju bi stvarno mogli uložiti? 

Da li bi  možda mogli za jedan od pučkih domova iskoristiti sredstva LAGA  (obnoviti dom i 

pretvoriti u poduzetnički inkubator) ? 

Što će biti sa nogostupom u ul. Kralja Tomislava  i kada se očekuje spajanje sa nogostupom  

Cagincem? 

Kada se očekuje rekonstrukcija nogostupa i obnova drvoreda u ul. Stjepana Radića i 

povezivanje sa Gradom Ivanić Gradom putem biciklističke staze u istoj ulici? 

Možemo li pokrenutu taj projekt? 

U  ulici Svete Marije ( lokal preko puta crkve) da li je moguće dobiti jedno parkirno mjesto 

kako bi gosti lokala mogli nesmetano parkirati? 

Da li se kod pošte može iscrtati pješački prijelaz? 

Kada će se prići asfaltiranju ulica po Kloštru? Duga ulica sa odvojcima, Vinogradska ul.,  

Vodovodne ulice  u Sobočanima i Vinogradskog odvojka u Obreškoj? 

Kada se očekuje izmjena lampi za javnu rasvjetu?  

Načelnik Željko Filipović: Moje razmišljanje  je u smjeru zajednička turistička zajednica sa 

Gradom Ivanić Gradom. Moja je inicijativa za zapošljavanje da zajedno sa Vodoopskrbom 

vidi mogućnost da svaka općina i Grad Ivanić Grad dobije mogućnost zaposliti jednog 

djelatnika koji bi bio financiran iz sredstava EU kod izvođenja određenih radova koji bi se 

mogli  zapošljavati po novom modelu  (npr. građevinski inženjeri).  

Po toj mogućnosti zapošljavanja koristilo bi se  za  poslove odvodnje i Vodoopskrbe, isto tako 

i za rekonstrukciju nogostupa i izgradnje plinovoda.  

Što se tiče nogostupa u ul. kralja Tomislava radovi se predviđaju za ljeto, i po mojoj viziji i 

prihodima trebali bi se realizirati u toku ove godine.  

Vezano za ulicu Sv. Marije potrebno je projektirati parkiranje u toj ulici kao i rekonstrukciju 

nogostupa i ostalo.  

Što se pak tiče pješačkog prijelaza kod pošte, uputiti će se dopis Županijskim cestama za 

financiranje za izradu istog.  

 

Denis Duvnjak: Da li  Općina Kloštar Ivanić ima evidenciju vlasništva imovine sa čime 

može upravljati. 

Postoji li ta evidencija sa programom upravljanja i raspolaganja tim dobrima?    

U Planu bi trebao biti popis imovine, dosadašnje upravljanje, budući plan raspolaganja, 

kupnja i prodaja koja nam je potrebna i financijski plan upravljanja. Primjer upravljanja  npr. 

Park hrvatskih branitelja , koje je javno dobro u općoj upotrebi kojim bi se svi trebali koristiti 

a što smo mi od njega napravili. 

Zbrinjavamo višak zemlje s gradilišta na način da zatrpamo park, time se uništila i cesta. 

Nitko neće biti odgovoran za to i vratiti u prvobitno stanje jer se i ne zna tko je to izvršio i tko 

je za to bio odgovoran. Dječja igrala u parku nisu dugo provjeravana i ne služe za ništa.  

Od načelnika tražim da mi u nekoliko narednih dana dostavi Projekt radova u Parku hrvatskih 

branitelja na temelju kojeg se ta zemlja navozila i na koji način.  



Spomenuli ste da je to čestica u vlasništvu Ine, zašto niste čekali da se ista prenese u 

vlasništvo OKI pa onda krenuli sa radovima na toj čestici. Sada se nalazi nekoliko kamiona 

zemlje na tuđoj čestici.  

 

Sanela Đura:   Općina Kloštar Ivanić ima cijeli Program raspolaganja imovine već godinu  

dana. 

Načelnik Željko Filipović: Možete dobiti Idejni projekt parka koji se nalazi na web 

stranicama OKI.  

Na INU d.o.o. upućen je zahtjev za povrat čestice, nakon toga ići ćemo na objedinjavanje 

čestica i  izradu izvedbenog Projekta.  

Zemlja je navezena od strane INE u suradnji s nama kako bi poravnali neravan teren.  

 

Nenad Kukec: Pitanje u vezi komunalnog redarstva, građani postavljaju pitanja da su u  

nekoliko navrata  prijavljivali komunalnu problematiku i nakon izlaska komunalnog redara na 

teren  nikakvih odgovora ni rezultata nije bilo. 

Zanima me da li je komunalni redar, kada izađe na teren na poziv građana dužan izraditi 

zapisnik o izlasku na teren i dali se prate da se ti  prijavljeni problemi i rješavaju.  

Volio bi vidjeti primjere takvih zapisnika gdje piše koji je problem i navedeno što je riješeno i 

na koji način.  

Ako ne postoji da se počne takav način primjenjivati. 

Načelnik Željko Filipović: U pismenom obliku odgovoriti će Vam se o traženim 

zapisnicima.  

 

Božidar Balenović: Je li točno načelniče da pregovarate sa Ivanićem o izradi tramvajske 

pruge od Kloštra do Ivanića? 

Je li točno da radite na tome da se na Trg Sv. Ivana postavi kip Majke Božje gdje bi se 

razvijao vjerski turizam? 

Ljudi pitaju da li je točno da se izrađuje podzemna garaža u Kloštru, a iznad bi bio shoping 

centar? 

Čujemo da u Parku Hrvatskih branitelja postoje termalne vode pa da su u dogovoru sa 

Naftalanom i županijom pripreme proširenja Naftalana? 

Načelnik Željko Filipović: Ništa od navedenog nije točno.  

 

Jelena Lacković Žertuš: Pitanje nogostupa i kanalizacije u Bešlincu? 

Za Udrugu umirovljenika koja djeluje na području Ivanić Grada a u njoj su članovi s područja 

OKI nisu izdvojena nikakva financijska sredstva. Pola članstva iz Udruge umirovljenika 

dolazi iz naše općine. Pitaju umirovljenici u čemu je problem i kada će se izdvojiti sredstva za 

njih? 

Načelnik Željko Filipović: Kanalizacija u Bešlincu će se rješavati prema planiranom 

rasporedu do 2023. godine. 

Dužnost općine da riješi problem svih kanalizacija da li putem aglomeracije u dogovoru sa 

Vodoopskrbom i odvodnjom pokušati ćemo osigurati sredstva za te djelatnosti.  

Izgradnja nogostupa je u planu, problem je koliko možemo pokriti rashod sa prihodom. 

Udruga umirovljenika nije financirana od kada je novi Zakon o Udrugama koji drugačije 

regulira izdvajanje sredstava za iste. Udruga djeluje na području Grada Ivanić Grada i 

potrebno je da se javlja na natječaje za financiranje Udruga.    

 

                                                           T o č k a 1.  
Rasprava i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 



Predlagatelj: općinski načelnik 

Sa prijedlogom Odluke upoznaje Sanja Radošević, direktorica Ivakop d.o.o. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Miljenko Majdek, Josip Tučkorić, Dražen Božić, 

                                   Damir Kašnar, Željko Filipović,načelnik. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Sa 12 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa donosi se 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

       

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                  T o č k a 2.  
                  

Rasprava i donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i  

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Sa prijedlogom Odluke upoznaje načelnik, Željko Filipović. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

 

Sa 12 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa donosi se  

 

 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                    T o č k a 3. 
 

Rasprava i donošenje Zaključka o prodaji nekretnina u trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sa prijedlogom Odluke upoznaje načelnik, Željko Filipović. 

 Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

 

Sa 12 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa donosi se  

           

ZAKLJUČAK 

o prodaji nekretnina u trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić da kao član 

Skupštine Ivakop-a d.o.o. odlučuje o prodaji slijedećih nekretnina koje su u vlasništvu 

društva: 



- k.č.br. 1867/1 z.k.ul. 3033, k.o. 312347 Ivanić – Grad, zgrada i dvor površine 5314 m
2
 

na lokaciji Omladinska 28, Ivanić – Grad;  

- k.č.br. 2411 z.k.ul. 2691, k.o. 312347 Ivanić – Grad, kuća i dvor površine 602 m
2
 na 

lokaciji Savska 52, Ivanić – Grad. 

Ivakop d.o.o. obvezuje se sredstva dobivena prodajom koristiti za usklađenje 

poslovanja društva sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17) 

odnosno za nabavu potrebnih dodatnih spremnika za otpad, nabavu vozila za sakupljanje i 

odvoz otpada, čipiranje posuda za otpad, uvođenje potrebnih evidencija i dr.  

 

                                                               II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Glasniku Zagrebačke 

županije“. 
 

 

                                          T o č k a 4. 

Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Predlagatelj povlači predloženu točku s dnevnog reda.  

 

             

                                                 T o č k a 5. 
 

Rasprava i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Josip Tučkorić. 

 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

 

Sa 1 glasom „za“ i 14 suzdržanih glasova predložena Odluka nije usvojena.  

 

                                                   T o č k a  6.  
 

Rasprava i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa prijedlogom Statuta OKI.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Jednoglasno se usvaja  

                                         Statut Općine Kloštar Ivanić  

                                                           

 

Statut Općine Kloštar Ivanić  prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                  T o č k a  7. 
 

Rasprava i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić,  

Predlagatelj: općinski načelnik 



Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa prijedlogom Poslovnika  OKI.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

U raspravi učestvuje  Mislav Lukša, Denis Duvnjak, Damir Kašnar, Božidar Balenović 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

 

Sa 12 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se  

                                                            

                                                       Poslovnik  

                                Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić  

 

Poslovnik Općinskog vijeća  Općine Kloštar Ivanić  prileže zapisniku i čini njegov sastavni 

dio.  

                                                     

                                                     T o č k a  8. 
 

Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Načelnik, Željko Filipović upoznaje prisutne sa točkom.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Jednoglasno se usvaja  

 

 

                                                             ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, za 

financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuje se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača ( u 

daljnjem tekstu : Općinsko vijeće) za 2018. godinu koja su osigurana Proračunom Općine 

Kloštar Ivanić za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

         

          U Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu osigurana su sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

izabranih s liste grupe birača na poziciji: Program 1001: Predstavnička i izvršna tijela, 

Aktivnost A100102 Naknade političkim strankama, 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu 

od 38.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

          Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog 

vijeća te članovima Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 



         Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci i članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača, pripada 

i pravo na naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu, razmjerno broju 

izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 4. 

           Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečna naknada u iznosu od = 

600,00 kn (slovima: šestokuna). 

          Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu 

od = 60,00 kn ( slovima: šezdesetkuna). 

 

Članak 5. 

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                     4 (četiri) člana 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                             2 (dva) člana 

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   3 (tri) člana 

Nezavisna lista boljih – NLB                                                 2 (dva) člana  

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste 

grupe birača nositelja B. Balenović                                           2 (dva) člana 

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti                          1 (jedan) član   

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                                 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 

2018. godinu razmjerno broju njenih članova  i podzastupljenom spolu članova Općinskog 

vijeća u iznosima kako slijedi:  

 

Socijaldemokratska partija  Hrvatske – SDP                           2.400,00 kn 

Hrvatska narodna stranka – HNS                                            1.200,00 kn  

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ                                   1.800,00 kn 

Nezavisna lista boljih – NLB                                                   1.200,00 kn  

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača : Božidar Balenović                                                600,00 kn 

Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste 

grupe birača: Jozo Vuković                                                         600,00 kn 

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti                            600,00 kn    

Hrvatska seljačka stranka- HSS                                                       600,00 kn    

Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska  partija Hrvatske             60,00 kn 

Podzastupljeni spol- NLB                                                                60,00 kn_______________ 

UKUPNO:                                                                                 9.120,00 kn 

 

 

Članak 6. 

 

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 tromjesečno u jednakim iznosima. 

  



Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

                                        T o č k a  9.  

                                              

Rasprava i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Sa točkom upoznaje Pročelnica JUO, Sanela Đura.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Sa 14 glasova “za” i  1 suzdržanim glasom donosi se   

 

 

                                                               O D L U K A 

                              O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

                  MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

                                           

                                                                      I. 

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, 

i to: 

- Vijeće mjesnog odbora Bešlinec, 

- Vijeće mjesnog odbora Čemernica Lonjska, 

- Vijeće mjesnog odbora Donja Obreška, 

- Vijeće mjesnog odbora Gornja Obreška, 

- Vijeće mjesnog odbora Kloštar Ivanić, 

- Vijeće mjesnog odbora Krišci,        

- Vijeće  mjesnog odbora Lipovec Lonjski, 

- Vijeće mjesnog Predavec, 

- Vijeće mjesnog odbora Sobočani, 

- Vijeće mjesnog odbora Stara Marča, 

- Vijeće mjesnog odbora Ščapovec. 

 

                                                                   II. 

 

Za dan provedbe izbora određuje se  04.03.2018. godine. 

 

                                                                  III. 

 

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

 

                                        T o č k a  10.  

 

 

Informacija o Izvješću Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Načelnik, Željko Filipović podnosi Izvješće Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 



nepogoda te o isplatama za nastalu štetu od mraza i suše. 

U raspravu se uključuje Dražen Božić.  

Informacija se prima na znanje.  

     

                                         T o č k a  11.  

 

 Razno  

Denis Duvnjak: Radovi u Parku hrvatskih branitelja izvode se na temelju idejnog projekta,ja 

sam baš nešto nacrtao imam neku ideju pa me zanima da li će se nastaviti raditi po mom 

nacrtu? 

Gdje Vam je lokacijska dozvola, glavni projekt, građevinska dozvola i izvedbeni projekt? 

Na koji način Vi to radite i što ako ih ne  dobijete, hoćete li to vratiti u prvobitno stanje, 

navožena zemlja hoće li se ona onda vratiti u prvobitno stanje ako to nije građevinski 

ispravno.  

Načelnik Željko Filipović: Postoje  udubine  u parku radi kojih se nije mogla ravnomjerno 

kositi trava, navozom zemlje će se kvalitetnije moći održavati  travnata površina dok se ne 

dobije forma kroz idejni projekt, to je sada privremeno rješenje.  

Denis Duvnjak: Smatram da u civiliziranom svijetu prvo treba odrediti koliko te zemlje 

treba, na koji način je dovesti, koje zemlje a ne da za to nitko nema plan, projekti ne postoje 

bez razloga već da ne dođe do loše gradnje.  

Jozo Vuković:Na prošlom vijeću postavio sam pitanje čišćenja zemlje u Naftaplinskoj ulici, 

koja se čiti bagerima zbog velike količine zemlje koja se navuče  na asfalt. 

Da li će se nakon završetka radova sanirati i ta ulica?    

 

Načelnik Željko Filipović: Nakon završetka radova, sva oštećenja na asfaltu i nogostupu 

izvođač je dužan sanirati i dovesti u prvobitno stanje. Izvođač je upozoravan na čišćenje ulice 

od blata koje nastaje prilikom izvođenja radova.  

 

Damir Kašner: budući da je ostala nedorečena Odluka o držanju pasa, bojim se da će na 

slijedećem vijeću biti ista situacija, molim Upravni odjel da provjeri da li ima neka „light“ 

verzija za ruralna područja i da li je to zakonski minimum ili je to od nekud prepisano? 

 

Zaključuje se točka razno.   

Završeno u 19,15. sati.  

 

Zapisničar:                                                                      Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                           Općinskog vijeća: 

                                                                                      Krešimir Bunjevac  


