
                                

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-29 

Kloštar Ivanić, 12.10.2018. 

 

                                          Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 11.10.2018. godine s početkom 

u 16,05  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, Dražen Božić, Jelena Lacković 

Žertuš,  Josip Tučkorić, Danijela Bardić, Damir Kašnar,Nenad Kukec,Miljenko Majdek, 

Dragan Vuković, Jozo Vuković, Ivan Novak. 

Mislav Lukša pridružuje se sjednici u 16,10 

Denis Duvnjak, pridružuje se sjednici u 16,13 

Božidar Balenović pridružuje se sjednici u 16,22.  

Josip Vrbat pridružuje se sjednici u 16,44 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić 

Sanela Đura – Pročelnica JUO  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger . 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Predstavnik T Portala 

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. , Tomislav Masten . 



Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u Ivanić Grad; Vjekoslav Broz.,   

Predstavnica Ivakop d.o.o. Ivanić Grad, Gordana Tovernić.,  

Direktor Ivaplina d.o.o. Ivanić Grad, Dario Ferenčaba.,  

Direktorica Obiteljskog radio Ivanića, Radojka Šporer.,  

Ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće, Grozdana Jakovljević  

Predstavnica ZAGREBINVEST-a Marija Deanović.,  

Predsjednica Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija, Silvija Smolčić. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 12. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 28.08.2018. god.   

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac predlaže  dnevni red  kako je naveden  u sazivu.  

                                            D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I 

ODVODNJA 

      ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka, 

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,  

2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2017. 

godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević  

3. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2017. 

godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktor g. Dario Fernčaba  

4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2017. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,  

5. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. godinu i donošenje 

Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

6. Razmatranje godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 

2017. godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević 

7. Razmatranje polugodišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić 

za prvo polugodište 2018. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević 

8. Rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na isti, 

Predlagatelj: općinski načelnik 



9. Rasprava o prijedlogu i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

10. Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

01.01.2018. – 30.06.2018. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine 

Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

12. Raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine 

Kloštar Ivanić  

Predlagatelj: predsjednik Općinskog vijeća 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti 

Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

14. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, 

Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova,  

Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

16. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018. – 2023. godine, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

17. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine 

Kloštar Ivanić u 2018.g. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

18. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“ 

Predlagatelj: općinski načelnik 

19. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

20. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

21. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

22. Razno. 

 

Krešimir Bunjevac predlaže da se točke od 1., 2., 3., 4., 5.,6.,7., 8., 11., i 16., razmatraju 

prije točke aktualnog sata a ostale po redoslijedu kako su navedene u dnevnom redu.  

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  

            Mislav Lukša: Predlaže da točka 11.,bude prije točke 9. a točka 19. ispred trenutne točke 2. 

Daje se na glasanje prijedlog vijećnika Luke kako je navedeno.  

Sa 2 glasa „za“,  7 „protiv“ i 2 suzdržana prijedlog nije usvojen.  



Daje se na glasanje prijedlog predsjednika vijeća Krešimira Bunjevca.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se prijedlog za izmjenom redoslijeda  kako je 

gore naveden.  

Daje se na glasanje cjelokupan dnevni red sa usvojenom izmjenom redoslijeda.  

Sa 9 glasova „za“ i 3 suzdržana usvaja se predloženi DNEVNI RED.  

                                                T o č k a 1. 

 Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka, 

Direktor g. Tomislav Masten , podnosi Izvješće o poslovanju trgovačkog društva za 2017. 

godinu.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 12 glasova „za“, 1 glasom protiv i 2 suzdržana glasa donosi se  

                                                  Z A K L J U Č A K  

                                    o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  

         VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. g. 

                                                                       I. 

Općinsko vijeće raspravljalo je  Ivješće o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I 

ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. godinu,  te isto primilo na znanje. 

                                                                       II. 

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

 

                                                   T o č k a  2 .  

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2017. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Financijska direktorica Gordana Tovernić podnosi Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

IVAKOP d.o.o za 2017. godinu. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.  

Sa 14 glasova „za“ donosi se  

                                         



                                                  Z A K L J U Č A K  

                                    o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  

         o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o za 2017. godinu  

                                                             I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o . za 

2017. godinu,  te isto primilo na znanje. 

                                                              II. 

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

                                                        T o č k a 3.  

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2017. godinu i 

donošenje Zaključka 

Direktor g. Dario Ferenčaba podnosi Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN 

d.o.o. za 2017. godinu.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.  

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

                                                   Z A K L J U Č A K  

                                    o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  

         o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN  d.o.o za 2017. godinu  

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o . za 

2017. godinu,  te isto primilo na znanje. 

                                                        II. 

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

 

                                              T o č k a 4.  

Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2017. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Direktorica gđa. Radojka Šporer, podnosi Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić 

d.o.o. za 2017. godinu. 



Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje  na glasanje.  U vijećnici je prisutno 15 

vijećnika.  

 

Sa 15 glasova „za“ donosi se  

I 

                                                    Z A K L J U Č A K  

                         

         O Izvješću o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić za 2017. godinu  

                                                                 I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić  za 2017. 

godinu,  te isto primilo na znanje. 

                                                                     II. 

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

 

 

                                              T o č k a  5.  

Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. godinu i donošenje Zaključka, 

Točka se povlači s rasprave današnje sjednice Općinskog vijeća radi odsutnosti izvjestitelja.  

 

 

                                                     T o č k a  6.  

Razmatranje godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 2017. 

godinu i donošenje Zaključka. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević upoznaje prisutne sa godišnjim 

obračunom Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 2017. godinu. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi   

                                                   Z A K L J U Č A K  

           O godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić  

                                                za 2017.  godinu  

                                                                 I. 

 



Općinsko vijeće raspravljalo je obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić  za 

2017. godinu,  te isti primilo na znanje.  

                                                                     II. 

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

 

                                                        T o č k a  7.  

Razmatranje polugodišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo 

polugodište 2018. godine i donošenje Zaključka, 

Ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević upoznaje prisutne sa polugodišnjim 

obračunom Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2018.  

Godine. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi   

 

                                                 Z A K L J U Č A K  

O polugodišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo  

                             polugodište 2018. godine. 

                                                                 I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je polugodišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića 

Kloštar Ivanić  za  prvo polugodište 2018.  godine,  te isti usvojilo. 

                                                                     II. 

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

 

                                              T o č k a  8.  

 

Rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

na isti, 

Ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević upoznaje prisutne sa  prijedlogom 

izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće  

Kloštar Ivanić. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša. 



Zatvara se rasprava i daje na glasanje. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                         Z A K LJ U Č A K   

                                        O davanju suglasnosti  

                                             

                                                         I  

Općinsko vijeće razmatralo je izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, te daje suglasnost na isti.  

                                                                 II. 

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

 

                                          T o č k a  11.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar 

Ivanić, 

Predsjednica Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija, Silvija Smolčić upoznaje prisutne 

sa Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.  

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

                                                      P R A V I L N I K  

o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                                       

                                                            T o č k a  16.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje 2018. – 2023. godine, 

Predstavnica tvrtke ZAGREBINSPEKT d.o.o. za kontrolu i inženjering , Marija Deanović 

upoznaje prisutne sa Planom gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-

2023. Godine kojeg je ta tvrtka izradila.  

Otvara se rasprava.  

Vijećnik Mislav Lukša; u ime 5 vijećnika temeljem čl. 24.a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i čl. 21. Statuta Općine  Kloštar Ivanić  koji traže prije donošenja 

zaključka/akta prethodno mišljenje  mjesnog zbora građana za naselje Kloštar Ivanić za točku 16. 

Dnevnog reda.  



Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje pet minuta pauzu radi konzultiranja oko 

navedenog traženja vijećnika.  

Nakon pauze daje se na glasanje prijedlog vijećnika Mislava Lukše.  

Sa 5 glasova „za“, 8 „protiv“ i 2 suzdržana glasa prijedlog nije usvojen.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje donošenje Odluke o donošenju  Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018. – 2023. Godine. 

Sa 10  glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi se  

                                                     O D L U K A   

                O donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić 

                                       za razdoblje 2018. i  2023. godine  

                                                              I 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018. -2'123- godine, 

kojeg je izradila tvrtka ZAGREBINSPEKT d.o.o. za kontrolu i inženjering iz Zagreba, 

Draškovićeva 29.  

Plan iz stavka 1.ove odluke sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije.  

                                                    A k t u a l n i  s a t:                                                                

 

 Načelnik  Željko Filipović podnosi izvješće o učinjenim radovima u razdoblju od prošlog 

vijeća do danas.   

Dana 3.9. smo primili sve upisane vrtićance  u naš  novi dograđeni objekt vrtića i prema svim 

pokazateljima i  utiscima djeca i  roditelji su prezadovoljni učinjenim. 

Isto tako su ovogodišnji  prvašići ušli u prvi razred  i tu valja spomenuti da ih je isto dočekala 

energetski obnovljena dvorana. 

Posebno bi pohvalio velike uspjehe naših mladih sugrađana od Ivana Bertića koji je dvostruki 

svjetski prvak  u kiboksingu, mažoretkinje koje su osvojile na svjetskom prvenstvu dva druga 

mjesta, jedno treće i jedno četvrto mjesto. Isto tako i pohvala Bruni Božiću juniorskom 

prvaku u gađanju na glinene golubove. 

Izvršena prijava na natječaj za energetsku obnovu zgrade Općine Kloštar Ivanić koji je 

otvoren 4.9.2018. 

Potpisan ugovor  sa Inom o sponzorstvu za ugradnju solarnih panela na DV Proljeće te je isti 

u međuvremenu ugrađen. 

Izvršena je ugradnja vanjskog dječjeg igrališta iza  DV Proljeće sa antitraumatskim 

rešetkama. Isto je sufinancirano sredstvima Ministarstva demografije. 

U tijeku su radovi na krovištu područnog dijela vrtića u centru Kloštra, kao i ograda na DV 

Proljeće. Ti radovi su sufinacirani sredstvima Županije i Ministarstva demografije. 

Isto tako su u tijeku radovi na ogradi dvorišta kraj tog područnog vrtića u centru Kloštra. 



U tijeku su i završavaju radovi na vatrogasnom domu DVD Kloštar Ivanić popravak 

stepeništa. 

Radovi na sanaciji temelja zgrade stare apoteke su pri kraju i oni će biti sufinancirani od 

Ministarstva kulture. 

U tijeku su radovi na Investicijskom održavanju prometnica na području općine Kloštar 

Ivanić. 

Započeli su radovi  uređenja našeg Kloštranskog bunara. 

Radovi na ogradi Sobočani su u pripremi te će krenuti u narednim danima. 

25.10. se u Kloštranskom domu organizira glazbeno scenski spektakl u organizaciji dvije naše 

udruge HVDIRE I RIS-a Kutine i nas kao općine. Nadamo se da ćemo sve zainteresirane 

moći primiti da u tome uživaju. 

 

Jelena Lacković Žertuš:Danas sam kao upraviteljica zadruge „Izazov“ bila predavač na Agro 

Stap na Agronomskom fakultetu, gdje sam govorila o temi važnosti zadruga i zadrugarstva, sa 

mnom je bila kao predavač naša mlada poljoprivrednica i poduzetnica Nikolina Lučić koja je 

prezentirala svoju zimnicu. Sljedeći govornik je bio pročelnik za poljoprivredu u Zagrebačkoj 

županiji koji je bio iznenađen jer nije znao da je na području Općine Kloštar Ivanić postoji 

registrirana zadruga. Zagrebačka županija je poslala poziv gradonačelnicima i načelnicima na 

prezentaciju o svojim aktivnostima a posebno o zadrugama i udrugama na čemu intenzivno 

rade.  

1. Zašto se od strane politike želi prikriti i zatomiti rad zadruge koja u prvoj godini svog 

postojanja i bez financijskih sredstava i bilo kakve podrške od strane lokalne zajednice 

je prisutna i okuplja mlade poljoprivrednike? 

Nismo Vas tražili novac, nismo Vas tražili da idete s nama u županiju iako bi to 

trebalo biti normalno.  

Samo ste mogli ukucati meil zadruge I kliknuti proslijedi (prema Zagrebačkoj 

županiji). 

2. Da li postoji neka Odluka ili slični akt koji regulira na koji način se odobrava 

korištenje doma u Kloštar Ivaniću I dali se sa korisnicima sklapaju ugovori, te pod 

kojim uvjetima i u kojem roku su dužni očistiti prostor? 

Kako na cijelom području MO Kloštar imamo društveni dom na korištenje zar ne bi 

trebalo omogućiti što prije predaju prostora slijedećem zainteresiranom a ne da se 

dogodi da ako netko ima događaje u subotu navečer da slijedeći zainteresirani ne može 

koristiti proctor u nedjelju popodne jer korisnik  dan prije nije očistio prostor? 

Zar nije stvar općinskih službi da spriječi takve situacije i da se omogući korištenje 

doma što više zainteresiranih? 

 

Načelnik, Željko Filipović: Vezano za prvo pitanje, ako je došao e-mail proslijedim ga 

svojim službama. Za ovu prezentaciju o kojoj ste govorili sam znao al sam imao druge 

obaveze, a vezano za drugo pitanje imamo Pravilnik o korištenju domova koji ćete dobiti u 

pismenom obliku. Svaka Udruga može koristi dom besplatno, potrebno je ispuniti zamolbu a 

domar vrši popis termina i Udruga. Svaka Udruga ima pravo korištenja društvenih domova do 

30 dana na području OKI.  



Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac postavlja pitanje načelniku.  

Kada je  suorganizator dječjih igri i malih folkloraša bila zadruga „Izazov“ da li je to općina 

podržala? 

Načelnik, Željko Filipović: Općina je to podržala, svojim prisustvom i financiranjem 

troškova.  

Jelena Lacković Žertuš: Na zadnjem vijeću postavljeno je pitanje; Kako funkcioniraju 

općinske službe u ljetnom periodu? 

Odgovor glasi; Općinske službe funkcioniraju zadovoljavajuće. 

Mislav Lukša postavlja pitanja u ime kluba vijećnika; Zašto nije odgovoreno na pitanja 

vijećnika od 28.08. 2018.i 11.07.2018. u pismenom obliku? 

Odgovoreno je djelomično i to na dijelove pitanja.  

Pitanja su postavljena u ime kluba vijećnika.  

Kako funkcioniraju općinske službe u ovom ljetnom periodu.  

To je bitno za Vas predsjedniče vijeća jer bi Vi trebali paziti da se vijećnicima odgovara na 

pitanja.  

Citiram odgovore date u pismenom obliku 

Na postavljena pitanja poslana 11.07. 2018. mogu prihvatiti da niste htjeli na vijeću koje je 

tada održano odgovoriti na njih. Ta pitanja spadaju kao i svaka druga u sva ostala koje 

vijećnik može uputiti općinskim službama. Zašto od 11.07.2018. nitko nije odgovorio na 

pitanja koje sam postavio kao vijećnik i kao predsjednik mjesnog odbora Kloštar Ivanić? 

To je degradacija funkcije mene kao vijećnika i kao predsjednika najvećeg mjesnog odbora 

koji se ponudio u organizaciji Velike Gospe. Molim predsjednika Općinskog vijeća da sprijeći 

degradaciju nas u funkciji predsjednika mjesnog odbora i vijećnika.  

Na naša pitanja treba odgovoriti, svi rokovi su prošli za odgovore na ta postavljena pitanja.  

Odgovor je bio: 

Općinske službe funkcioniraju zadovoljavajuće, što je vidljivo iz velikog broja prijava na 

razne mjere i postignutih rezultata.  

Ja ne znam jer ja govorim kineski a općinske službe odgovaraju japanski.  

Ne znam na koji način više ja mogu tražiti da se odgovori na pitanje nas vijećnika a da nas Vi 

predsjedniče vijeća zaštitite u našim pravima ili ste Vi iznad zakona pa možete reći i slažete 

se s tim da se to tako radi? Kada ste Vi bili vijećnik jako ste reagirali kad su drugi radili 

pogrešno. Kada ste Vi načelniče bili predsjednik vijeća također ste jako reagirali na to kad su 

drugi radili pogrešno.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac: Vi ste postavili pitanje a mjerodavne 

službe su Vam dale odgovor kako su znale i umile , a drugo je  to što Vi niste zadovoljni s 

odgovorom. Načelnik Vam odgovori kako misli da je u redu, a isto tako i pročelnica i 

mjerodavni službenici.  



Mislav Lukša: Da li Vi predsjedniče smatrate da je to u redu i da se to treba nastaviti dalje? 

Molim da mi to pismeno odgovorite.  

Postavlja pitanje u svoje ime.  

U ime Dana neovisnosti nepoznata osoba izvršila je veliku nuždu na spomen obilježje 

hrvatskih branitelja. To je nešto strašno i za svaku osudu.   

Što se učinilo da se to spriječi, da se to ne dogodi, što se učinilo da se to više nikada ne 

dogodi? 

Pitanje je upućeno  načelniku zato što je to općinska parcela.  

Krešimir Bunjevac: Ovo pitanje postavljeno na krivom mjestu, zna se tko je odgovoran za 

javni red i mir.  

Mislav Lukša:  

Kada će se postaviti koševi za smeće po ulicama, popraviti nogostupi, postaviti „ležeći 

policajci“ na kritičnim mjestima, te rasvjeta svih pješačkih prijelaza? 

Počeli su biti kraći dani, djeca idu iz škole već je mrak. Dogoditi će se neko zlo, molim Vas 

načelniče da ne čekate projekte, županiju i sl. već Vas molim da mi kažete što mislite po tom 

pitanju što sam sad iznio? 

Kako, kada i na koji načini koliko ste novaca spremni potrošiti da se to odmah rješava?  

Što je sa stalnim nestancima vode i kvarovima na vodovodima? Mislite li da je to u redu? 

Bio je ovdje direktor Vodoopskrbe i odvodnje i razgovarali smo o financijskom izvještaju i o 

prošlom svršenom vremenu a ne što se danas događa. Kako je moguće da već skoro tjedan 

dana curi voda usred Kloštra po cesti koja je prije par godina novo napravljena i ogromni 

novci potrošeni na istu. Ta ulica kad je rađena nije na njoj promijenjena ni kanalizacija ni 

vodovod.  

Što ćete Vi sada učiniti po tom pitanju, što je učinio komunalni redar, jer Vi ste odgovorni za 

atmosferske vode? 

Načelnik je nadređen komunalnom redaru kojeg po običaju nema da ga pitamo ali njegov 

izravni nadređeni je gosp. načelnik.  

Što po tom pitanju mislite sutra riješiti po tom pitanju i narediti komunalnoj redarki koja ima 

obvezu odmah izdati obvezni nalog svima koji su uključeni u taj proces uključujući u taj 

proces Vodoopskrbu i odvodnju i da se to odmah sanira? 

Krešimir Bunjevac: Izravni nadređeni komunalnoj redarki je pročelnica gđa. Sanela Đura.  

Načelnik, Željko Filipović:Vezano za nemili događaj kod spomen obilježja saznali ste preko 

mene, jer sam ja saznao od djelatnika koji radi na održavanju okoliša koji je to uočio i dojavio 

meni. Obavijestili smo policiju i svaki građanin bi trebao ukazati ako uoči da se takvo nešto 

događa. To nije slučajno napravljeno, ali smo srećom planirali da se spomen obilježje očisti 

prije polaganja vijenca.  

Što se tiče puknuća vodovodne mreže imamo razvojnu naknadu i u međuvremenu smo dosta 

vodovoda potegnuli u  ove 4 godine iz razvojne naknade na našem području. Imamo i 



razvojnu naknadu za odvodnju (odgovor na treće postavljeno pitanje) iz koje ćemo rješavati 

nove vodovode. Popravke mora rješavati Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije koja 

je ovlaštena za takve popravke, zamjene, puknuća i mi na tom dijelu naše ceste moramo 

dozvoliti sanaciju ukoliko dođe do puknuća i suglasnost za prekop javne površine. Kod 

izgradnje ceste tada se nije e zamijenio vodovod na toj cesti, sada  detektiran je kvar i isti je 

otklonjen.     

Vezano za drugo pitanje izvršiti ćemo sve radnje u okvirima i mogućnostima u Proračunu. 

Ove godine bila je planirana zamjena rasvjetnih tijela ali nismo do sada dobili sredstva iz EU 

fondova, ukoliko ista ostvarim do kraja godine, planirati će se da u idućoj godini krenemo u 

zamjenu rasvjetnih tijela i proširenja kompletne rasvjete na cijelom području Općine Kloštar 

Ivanić.  

Sa Županijskim cestama i u suradnji sa policijskim službenicima dogovoriti i obići ceste da se 

utvrdi gdje i na koji način je moguće postavljanje signalizacije.  

Nenad Kukec:U ulici Mlaka počišćene su grabe ali su ostala 3 mosta ispod kojih je 

neprohodan prolaz. Potrebno je da komunalni redar odredi koji promjer cijevi mora biti ispod 

mosta kako bi se omogućilo protok oborinskih voda.  

Počela je školska godina, tražio sam da se u u l. Stjepana Radića kod bunara postavi semafor 

kao i na još nekoliko mjesta. Rasvjeta je veliki problem. Na zaobilaznici nema ni jedne lampe 

i to stvara veliki problem.  

Načelnik Željko Filipović: Što se tiče problematike u  ulici Mlaka, komunalni redar izaći će 

na teren i pokušati će se riješiti problem sukladno mogućnostima malih građevinskih radova.      

Što se tiče ul. Stjepana Radića, sa županijskim cestama i policijskom postajom organizirali 

smo obilazak te i svih ostalih takvih kritičnih mjesta i da se nađe najbolje prihvatljivo rješenje 

za nas i ŽUC. Što se tiče rasvjete u planu je za slijedeću godinu zamjena rasvjetnih tijela kao i 

proširenja nove, potrebno je samo pronaći izvore financiranja. 

Denis Duvnjak: Imamo igralište iza škole na kojem se tijekom ljetnih mjeseci nije ugodno 

baviti sportom tijekom dana, već bi se to moglo činiti navečer kad malo zahladi.  

U tom slučaju potrebna je rasvjeta na istom.  

Da li se razmišlja da se postavi  javna rasvjeta na igralište kako bi se djeca mogla igrati 

tijekom ljetnih mjeseci.  

Danijela Bardić:Zanima me da li će se prije zime asfaltirati onih par metara koji su ostali 

neasfaltirani (prije raspela u Čemernici) te donji dio od donje Čemernice od dućana do kraja 

sela što će biti s tim? 

Tko kontrolira pražnjenje kontejnera za odvoz smeća po naseljima (Čemernica, Predavec)? 

Načelnik, Željko Filipović: U sklopu investicijskog održavanja ceste predviđene su te dvije 

dionice i one će se asfaltirati.  

Dojaviti ćemo pražnjenje kontejnera Ivakopu. 

Završava se aktualni sat.     

 



                                                        T o č k a   9. 

Rasprava o prijedlogu i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

Računovodstveni referent Općine Kloštar Ivanić, Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa 

polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna OKI za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja  

2018. godine. 

U 18,45 sjednicu vijeća napušta vijećnik Mislav Lukša.  

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4 suzdržana glasa usvaja se  

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

 

                                                          T o č k a  10.  

Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

01.01.2018. – 30.06.2018. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 4 suzdržana glasa usvaja se  

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

01.01.2018. – 30.06.2018. godine. 

                                                      T o č k a  12.  

Raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar 

Ivanić  

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Javnim pozivom za predlaganje kandidata za 

članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.  

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 13 glasova „za“ usvaja se raspisivanje  

Javnog  poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić  

 

                                                          T o č k a 13.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za 

područje Općine Kloštar Ivanić 



Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom operativne provedbe programa 

aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Kloštar Ivanić 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9  glasova „za“ i 4 „suzdržana glasa  usvaja se  

Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Kloštar 

Ivanić 

 

                                               T o č k a 14.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za 

koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, 

Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom motrenja, čuvanja i ophodnje 

građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9  glasova „za“ i 4 „suzdržana glasa  usvaja se  

Plan  motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara, 

 

 

                                               T o č k a  15.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu 

izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova,  

Predlagatelj: Stožer civilne zaštite 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova,  

 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9  glasova „za“ i 4 „suzdržana glasa  usvaja se  

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova 
 

                                                        T o č k a 17.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar 

Ivanić u 2018.g. 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih 

potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  



Sa 9  glasova „za“ i 4 „suzdržana glasa  usvajaju se  

I. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g. 

 

                                            T o č k a 18.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Kloštar Ivanić za projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“ 

Predlagatelj općinski načelnik, upoznaje prisutne sa  Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi  

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za 

projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“ 

 

                                                     T o č k a 19.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o izmjenama Odluke o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9  glasova „za“ i 4 „suzdržana glasa  usvaja se  

Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 

                                       T o č k a  20. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

 

Otvara se rasprava.  

Vijećnik Mislav Lukša; u ime 5 vijećnika temeljem čl. 24.a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i čl. 21. Statuta Općine  Kloštar Ivanić  koji traže prije donošenja 

zaključka/akta prethodno mišljenje  mjesnog zbora građana za naselje Kloštar Ivanić za točku 20. 

dnevnog reda.  

Daje se na glasanje prijedlog vijećnika Mislava Lukše.  



Sa 4 glasova „za“, 9 „protiv“  prijedlog nije usvojen.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu 

Sa 9  glasova „za“ i 4  protiv  donosi se  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. 

godinu 

                                             T o č k a 21.  

          

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod 

Privredne banke Zagreb d.d. 

Predlagatelj: općinski načelnik  

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa Odlukom o kratkoročnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

Otvara se rasprava.  

Vijećnik Mislav Lukša; u ime 5 vijećnika temeljem čl. 24.a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i čl. 21. Statuta Općine  Kloštar Ivanić  koji traže prije donošenja 

zaključka/akta prethodno mišljenje  mjesnog zbora građana za naselje Kloštar Ivanić za točku 21. 

Dnevnog reda.  

Daje se na glasanje prijedlog vijećnika Mislava Lukše.  

Sa 4 glasova „za“, 9 „protiv“  prijedlog nije usvojen.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje. 

Sa 9  glasova „za“ i 4  protiv  donosi se 

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. 

                                                 

                                                 T o č k a 22.  

Razno.  

Po točki razno nema rasprave.  

 

 

Zapisničar:                                                            Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                   Općinskog vijeća  

                                                                              Krešimir Bunjevac  

 

 

 



 


