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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-21 

Kloštar Ivanić, 16.05.2018. 
 

 

                                                    Z A P I S N I K   

                                                      

 

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 14.05.2018. godine s početkom 

u 16,20  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, 

Dragan Vuković, Jelena Lacković Žertuš, Denis Duvnjak, Josip Tučkorić, , Ivan Novak, 

Danijela Bardić, Damir Kašnar,Nenad Kukec,Miljenko Majdek,  

Dražen Božić pridružuje se u u 18,15 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: 

Božidar Balenović,  Jozo Vuković,  

 

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 poslove samouprave i administrativni referent 

                

 

 

                                                    D n e v n i  r e d :  

 

- Aktualni sat 
1. Rasprava o stanju u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. uslijed ostavke direktora društva i 

imenovanja novog direktora suprotno odredbama Društvenog ugovora, te donošenje 

Zaključka, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Razno  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje: 
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OBRAZLOŽENJE ZA SAZIVANJE SJEDNICE U KRAĆEM ROKU: 

 

Potreba hitnog održavanja sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić na pisani prijedlog 

općinskog načelnika zbog nastale situacije u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. do koje je 

došlo ostavkom direktora Društva i imenovanjem novog direktora suprotno odredbama 

Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.  

   

 Otvara   raspravu  o dnevnom redu.  

Predlaže se da se točka 1. stavi u raspravu prije aktualnog sata.  

 

Mislav Lukša: predlaže da se predložena točka „skine“ s dnevnog reda.  

To je osobni obračun između načelnika i gradonačelnika Grada Ivanić Grada. Nemamo nikakvog 

razloga niti potrebe raspravljati o ovoj tematici.  

Daje se na glasanje izmjena redoslijeda  točaka u dnevnom redu.  

Jednoglasno se usvaja prijedlog gore navedeni. 

Daje se na glasanje prijedlog vijećnika Lukše za „skidanje“ predložene točke s dnevnog reda.  

Sa 5 glasova „za“ i 7 protiv prijedlog nije usvojen.  

Daje se na glasanje prijedlog dnevnog reda kako je naveden sa  već usvojenom  

izmjenom redoslijeda točke 1. 

Sa 7 glasova „za“ i 5 suzdržanih  usvaja se predloženi dnevni red.  

 

                                               T o č k a 1.  

Rasprava o stanju u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. uslijed ostavke direktora društva i 

imenovanja novog direktora suprotno odredbama Društvenog ugovora. 

Načelnik Željko Filipović podnosi kronologiju događanja vezanu uz predloženu točku.  

Branko Šafran iznosi izvješće sa sastanka Nadzornog odbora Ivaplin d.o.o. vezano uz ostavku 

direktora društva i imenovanja novog direktora suprotno odredbama Društvenog ugovora. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnici: Mislav Lukša, Denis Duvnjak, Nenad Kukec, Josip Vrbat,  

Ivan Novak,Krešimir Bunjevac,  Josip Tučkorić, , Danijela Bardić.  

Nakon opširne rasprave ista se zatvara i daje na glasanje.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o stanju u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. 

 

 

 

I. 

 

Izvješće Općinskog načelnika o stanju u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. prima se na znanje 

i zadužuje se Općinski načelnik, tj. član skupštine Društva, da uloži sve napore kako bi se 

sastala skupština Društva i izabrao direktor u skladu sa Društvenim ugovorom.   

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Danijela Bardić napušta sjednicu u 19,30.  
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                                                   Aktualni sat.  

Izvješće načelnika o događanjima od zadnje sjednice vijeća.  

U objektu dječjeg vrtića završavaju se instalacije podova. Do kraja mjeseca krenuli bi u izradu 

energetskog certifikata i prijave za tehnički pregled samoga objekta. Do 17.05 raspisan je 

natječaj za prijem djece u dječji vrtić (pozivam da se prijave potrebe za smještajem djece) 

Završava se cesta u Čemernici Lonjskoj.  

Čeka se dobivanje sredstava o prijavljenim programima za DV i cestu u Čemernici Lonjskoj 

od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Uskoro slijedi potpisivanje Ugovora za dobivanje 

sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja na iznos od 100.000,00 kn za nogostup i 

stanice u ul. Kralja Tomislava.  

Vrši se navoz kamena, košnja trave, održavanje na objektima u OKI.  

Uskoro se kreće sa krpanjem udarnih rupa i  javne rasvjete. Sklopiti će se Ugovor za radove 

za  izradu grobnih okvira. Posađena su stabla na promenadi u Kloštru. Na stranicama OKI je 

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.  

22.05. biti će u općinskoj vijećnici u 18, oo sati prezentacija na temu DPZ.   

 

Mislav Lukša: Pitanje  načelniku ispred kluba NLB  

Kakvi su trenutni odnosi između Općine Kloštar Ivanić, Grada Ivanić Grada i Križa a 

kakvi su odnosi  u  trgovačkim  poduzećima  u kojima su  suvlasnici i ima li što novo? 

Kada će se početi objavljivati odluke načelnika na web stranicama OKI,sukladno članku 

89. Statuta OKI? 

Molim načelnika ubuduće da sve svoje upravne i neupravne akte sukladno Statutu i 

Poslovniku OV i pozitivnim zakonskim propisima objavljuje svoje odluke na web 

stranicama.  

Pitanja u svoje ime. 

Što  je sa javnom rasvjetom koja svijetli po danu u ul. Luke Baretina, Stjepana Radića? 

Kada će se popravljati ili asfaltirati  ulice na području OKI (Vinogradski odvojci I, V, VIII, 

Put u Raj, Graničarski odvojci u Sobočanima.  

Što se čini da se te ulice asfaltiraju ili barem posipaju (saniraju)? 

            Kada se kreće sa radovima u ul. Kralja Tomislava?  

Načelnik, Željko Filipović: 

Odnosi sa Gradom Ivanić Gradom i Općinom Križ kao i po pitanju suradnje sa trgovačkim 

društvima u kojima su suvlasnici, surađujemo po planu prijave prema Fondu za zaštitu okoliša 

za reklamiranje o zbrinjavanju otpada. Zajedno sa Gradom IG i OK planiramo nabavu kanti 

za zbrinjavanje otpada .  

Sa Jedinstvenim Upravnim odjelom dogovoren je način objavljivanja odluka načelnika na 

web stranicama koje će se uskoro početi objavljivati.  

Što se tiče javne rasvjete koja je svjetlila cijelo vrijeme za vikend  o istom problemu  

kontaktiran je HEP ali isti nije izvršio isključivanje po danu cijeli vikend.  

Popravak ulica slijedi u naredno vrijeme ovisno o sredstvima koje povlačimo od EU fondova, 

na način rezanja asfalta i saniranja istog.  

Također i rješavanje imovinsko pravnih poslova sa dva vlasnika od kojih je potrebno dobiti 

suglasnost kako bi mogli dobiti građevinsku dozvolu i i prijaviti se na natječaj i dobit sredstva 

iz  fondova EU.  

Nenad Kukec: Kada se kreće sa asfaltiranjem udarnih rupa? Posebno Vukovarska ulica.  

Što se poduzelo za obilježavanje pješačkog prijelaza u Dugoj ulici ( kod bunara) na način 

postavljanja ležećih policajaca radi zaštite djece koja prelaze istu ulicu.  
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Stanovnici Poljanskog brijega imaju obećanja za asfaltiranje ulice, da li je to točno?  

 

Načelnik Željko Filipović: Od sutra se kreće sa krpanjem udarnih rupa u Vukovarskoj  i 

Badalićevoj  ulici.  

Što se tiče pješačkog prijelaza  u Dugoj ulici, u dogovoru sa Policijskom postajom i 

županijskim cestama pokušati će se dogovoriti projekt za učinkovitije obilježavanje prijelaza.  

Poljanski brijeg riješiti će se sa frezanim asfaltom. 

Dražen Božić: Mještani Predavca žale se na problem sa objektom pok. Harapina gdje je sada 

okupljalište glodavaca i ostalih štetnih životinja.  

Da li je komunalna služba pokrenula pitanje da se to stanje dovede u normalu tj. da se sanira 

nastala situacija? 

Željko Filipović: Radnici koji obavljaju poslove javnih radova uči će na posjed i izvršiti 

košnju trave i raslinja kako bi se spriječilo nakupljanje glodavaca i ostalih životinja.  

Vrši se postupak oko pronalaženja sadašnjeg vlasnika.  

Ivan Novak:Javna rasvjeta po noći svijetli prekratko, stoga apeliram da javna rasvjeta noću 

svijetli barem do 01,00 sat.  

Željko Filipović: Razmotriti ćemo predloženu varijantu kao i rješavanje kompletne rasvjete 

gdje bi bila mogućnost  da svijetli tokom cijele noći.  

Josip Tučkorić: Postavlja se pitanje kanalizacije u Ščapovcu, kada će se izvršiti priključci 

domaćinstava na kanalizacijsku mrežu? 

Između Lipovca i Ščapovca postoje zarasle površine, da li postoji način na koje se čiste i 

saniraju takve površine?  

Krešimir Bunjevac:Potrebno je dobiti informaciju da se u svim mjestima koja imaju takvu 

situaciju na koji način postupati sa takvim zaraslim parcelama koje se ne održavaju od strane 

vlasnika ili su nasljednici odsutni tj. nerazriješeni imovinsko pravni odnosi.  

Željko Filipović: Postoji problem u rješavanju imovinsko pravnih poslova, ispitati ćemo kako 

riješiti nastalu situaciju u takvim slučajevima.  

Što se tiče čagljeva nismo u mogućnosti izvršiti izlov od strane lovačkog društva u krugu od 

30 m. Što se tiče kanalizacije, ponovno ćemo pozvati izvoditelja radova da se pokrene 

priključivanje domaćinstava na kanalizacijsku mrežu.  

Denis Duvnjak: Postavlja se pitanje, osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu, što 

se poduzima u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb da se takve osobe uključe u rad posebno 

u rješavanje komunalne problematike u okviru njihovih mogućnosti i programa? 

Pročelnica JUO, Sanela Đura: Centar za socijalnu skrb izvještava nas o mogućnostima 

uključivanja  takvih osoba u programe.  

O istome je potrebno donijeti akte i određene programe kao i uvjete po kojima se te osobe 

mogu uključiti u određene programe.  

 

Zaključuje se aktualni sat u 20,45.  

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća  

Lidija Zubatović                                                                           Krešimir Bunjevac  

 

 

 


