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   REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

      OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-01/16-01/03 

URBROJ: 238/14-01-16-19 

Kloštar Ivanić,20.12.2016. 

                                                  

                                                                                                                                         

                                                     Z A P I S N I K  

 

Sa 33. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 20.12.2016. godine s početkom 

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

predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Gabrijela Cota, ekonomist 

na stručnom osposobljavanju. 

 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Ivo Ćosić, Mirko Ivaković, 

Željko Bokun, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Božidar Balenović, Zdravko Lojna, Mario 

Haludek,Tomislav Vlahović, Nenad Kukec.  

 

Mislav Lukša – pridružuje se u 16:15 

Danijela Bardić – pridružuje se u 16:18h 

Siniša Đura – pridružuje se u 16:52 

Vijećnik Zlatko Golubić - 17:27 napušta sjednicu Općinskog Vijeća  iz opravdanih razloga. 

Mislav Lukša – 19:15 napušta sjednicu Općinskog Vijeća  iz opravdanih razloga. 

 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Nikolina Pavelić 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica 

Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica 

Gabrijela Cota – ekonomist na stručnom osposobljavanju 

Mateja Pokas – pravni referent  

 

Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac 

otvara raspravu o zapisniku sa 32. sjednice Općinskog vijeća. 

Nakon provedene rasprave daje se zapisnik sa 32. sjednice na glasanje. 

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum. 

Sa 8 glasova „za“, 0 „protiv“ i 2 „suzdržanih“, zapisnik sa 32. sjednice je usvojen. 
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D n e v n i  r e d : 

 

- Aktualni sat 

   

     

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2016./2017., 

predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i 

financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2017. 

Godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u 

Općini Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerama naplate 

dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na 

upravljanje, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

9. Izvješće o obavljenom proračunskom nadzoru u Općini Kloštar Ivanić i donošenje 

Zaključka, 

izvjestitelj:  općinski načelnik, 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu, 

predlagatelj: općinski načelnik   

11. Razno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

MISLAV LUKŠA: 9. točku Izvješće o obavljenom proračunskom nadzoru u Općini Kloštar 

Ivanić i donošenje Zaključka molim da se prebaci ispred prve točke jer prirodno slijedi 

aktualni sat i od nje zavise neke druge točke i zašto se to skriva u kraj dnevnog reda? Ionako 

ste blokirali prijenos.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Glede točke 6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Etičkog 

kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar Ivanić. Ne vidim razlog da mi kao 

jedna mala Općina donosimo etički kodeks, kad ga još ni Sabor nije donio za svoje Saborske 

zastupnike. Predlažem da tu točku skinemo s dnevnog reda, a da dođe na dnevni red nakon što 
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Sabor usvoji Etički kodeks pa se po njemu možemo ravnati, donijeti i usuglasiti naš Etički 

kodeks. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ovim putem ću obrazložiti zašto sam to predložio kao 

točku dnevnog reda. Bila je na Skupštini Zagrebačke županije i ja sam ju predložio. Ovim 

putem možemo povući ovaj prijedlog, neka bude na idućoj sjednici u 2. mjesecu da 

usporedimo sa Saborom i nemam ništa protiv takvog prijedloga.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Ostaje nam samo jedan prijedlog vijećnika Lukše. Daje se na 

glasanje gore navedeni  prijedlog vijećnika Mislava Lukše 

Sa 4 glasa ,,za“ , 6 ,,protiv“ i 3 ,,suzdržana“ prijedlog nije usvojen.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red sa 

izmjenom.  

Sa 9 ,,za“ , 3 ,,protiv“ i 1 ,,suzdržanim“ glasom usvaja se dnevni red.  

 

                                                     AKTUALNI SAT  

 

U 16:30 h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u 

Općini Kloštar od 03.11.2016.godine. 

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

Reciklažno dvorište dobivena uporabna dozvola. Sutra će biti primopredaja između 

izvoditelja i naručitelja te dostava završene situacije. 

Dobivena je pravomoćna građevinska dozvola  za dogradnju  Dječjeg  vrtića.  

Vezano za investicijsko održavanje cesta radovi su pri kraju sutra slijedi asfaltiranje Cvjetne 

ulice a prekosutra Naftaplinska ulica. Ujedno će  građanima biti  riješeni prilazi i bankine. 

Izvedena je rekonstrukcija nogostupa na Trgu Sv. Ivana i Zagrebačka ulica. Riješiti će se i 

bankine i asfaltiranje prilaza i ulaza koji su nepristupačni nakon asfaltiranja.  

Postavljanje su tri nove autobusne kućice na dijelu gdje ih nema a postoje stajališta za školski 

autobus  uz županijske ceste. Isto tako su popravljeni stari  i ugrađeni novi koševi za smeće na 

području Općine Kloštar Ivanić. 

Dan nakon vijeća 4.11.2016. je predana prijava na mjeru 7.2.2. za nerazvrstanu cestu u 

Čemernici Lonjskoj. 

Raspisivanje natječaja za mjeru 7.4.1. i novi mogući Pravilnik za sve mjere koje nisu 

raspisane objaviti će se 23.12.2016. po današnjoj informaciji od pomoćnika ministra 

poljoprivrede sa prezentacije u Županiji. Slijedom toga ćemo i sazvati i vijeće ako će biti 

potrebno po hitnom postupku kako bi imali sve na vrijeme spremno za tu mjeru.  

Proveden je natječaj za stipendije i danas je na vijeću da to odobrite. 

U tijeku su pregovori o sklapanju ugovora sa Hrvatskim vodama jer od 1.1.2017. sve lokalne 

jedinice trebaju taj dio naplate za slivne vode preuzeti na sebe. To je još jedna obaveza a 

novaca od države sve manje. Isto tako nas očekuje i pripreme za porez na nekretnine koji 

prema uputama bi trebalo se riješiti do 15.12.2017. a početi primjenjivati sa 1.1.2018. 

Četiri pitanja Nikoline koja ću pročitati i odgovarati;  

1. Ulaskom u Vinogradsku ulicu na desnoj strani je potrgan dio kolnika koji nije saniran, 

makar su se krpale rupe. Nalazi se na opasnom mjestu jer ulaskom iza zavoja nije uočljivo i 

kao takvo je opasno za vozače. Zašto to nije sanirano i kada će se sanirati? Vinogradska ulica 

je lokalna cesta pod upravljanjem županijskih cesta koje oni održavaju te saniraju. Dio je 

oštetio STSI prilikom izvođenja radova na instalaciji INA d.d. koji je dužan sanirati o svom 

trošku i biti će na to još jedan put upozoren.  

2. Komunalnom odjelu sam napomenula u ulici 2A Vinogradski odvojak prema Kućnom dolu 

je problem neočišćenih kanala. Najveći problem je na djelu gdje se zadržava voda puna 

sekreta koji je na samom rubu kanala. Kada će se to sanirati? 
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Odvodni jarak u Kućnom dolu odmuljiti će se do kraja godine.  

3. Pohvalno je što se napokon riješio Općinski put, Ulica Kralja Tomislava, 2. Vinogradski 

odvojak ali ostavljeno je raslinje. Kada će se to počistiti? Odvest će se do kraja godine.  

4. Kada ćete raskrčiti Općinski put, Ulica Kralja Tomislava, 2A Vinogradski odvojak. 

Navedeni put nikada nije bio u uporabi, postoji samo katastarski. 2A Vinogradski odvojak 

ima izlaz na Kućni dol te nije u planu za 2017.  

 

MISLAV LUKŠA: U ime kluba, ono što ste propustili pročitati vezano uz sazivanje ove 

sjednice. Tiče se predsjednika vijeća ali Jedinstveni Upravni odjel jako utječe na vrijeme 

sazivanja vijeća. Zbog čega se inzistira da vijeće konstantno bude u 4 sata popodne dok još 

neki ljudi rade? Kolegica Pavelić je još uvijek bila na poslu u 4 sata. Kako ona iz Zagreba 

može doći ovdje? Zbog čega se ova sjednica ne održava od 18 sati nadalje tako da svi mogu 

doći. U ime kluba vas molim zašto to konstantno radite?  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Što se tiče sjednica, one se tako održavaju već 20 godina. Tu je 

15 vijećnika, za sada samo vi imate tu primjedbu. 14 vijećnika kaže da im odgovara ovo 

vrijeme.  

MISLAV LUKŠA: Neka bude kako kaže većina. Što se tiče Vinarske ulice, odgovorili ste 

načelniče da će biti riješeni ti prilazi, kada? Nakon obavljenog asfaltiranja koje nije obavljeno 

u istoj širini cijelom dionicom. Cesta mjestimice ne zadovoljava dvije trake. Nisu obavljena 

asfaltiranja prilaza ljudima, a posebno u odvojku prema bivšem sajmištu. Tu bih napomenuo 

da je posebno kritično kod gospođe Lukinović i kod gospodina i gospođe Popović. Kako i 

kada to mislite riješiti? Cvjetna ulica i Naftaplinska oko zgrade, zašto to još nije asfaltirano? 

Stanica za školski autobus, neke jeste napravili, tko ih je platio i koliko? Zašto neke nisu 

napravljene? Zašto u ul. Kralja Tomislava i u Bešlincu nisu napravljene stanice nego je 

klupica koju su si ljudi dovezli sami? Rasvjeta obilaznice je moje četvrto pitanje. Kada mislite 

napraviti tu rasvjetu? Ščapovec, cesta je u katastrofalnom stanju. Postoji li dozvola za prekop  

javne površine? I po toj dozvoli, tko je obavezan cestu dovesti u prvobitno stanje?  

Kanalizacija IPARD,  kako teku priključenja? Koliko do sada imamo priključaka? Koliko bi 

ih trebalo biti? Je li istina da ćemo morati vratiti europske novce ako ne bude dovoljno 

priključaka. Zašto lišće na promenadi nije pokupljeno? Zašto ispred pošte nije napravljeno 

nijedno parkirno mjesto? Kada mislite riješiti crvenu točku? Isto tako, kružni tok kod 

veterinarske. U kojoj fazi je nogostup prema Cagincu? Vidimo da Grad Ivanić svoj završava.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vinarska, Cvjetna ulica i Naftaplinska ulica, 

odgovoreno vam je u uvodu, ove godine će se izvršiti po ugovoru sa Županijskim cestama. 

Vezano za stanice za školski autobus, riješene su tri, do Božića će biti riješena i četvrta u 

Staroj Marči (Ovršine). Što se tiče autobusnih  stanica u Tomislavovoj ulici, one su u sklopu 

ugibališta i projekta nogostupa i biciklističke staze. Dva ugibališta prema Cagincu na desnoj 

strani i jedno ugibalište na lijevoj strani. Projektirane su i kućice.  

Kada dobijemo građevinsku dozvolu u suradnji sa Županijskim cestama treba napraviti na dva 

mjesta izvlaštenje i staviti to pod jedno. Što se tiče rasvjeta obilaznice, u toku je projektiranje 

i ona će se riješiti nakon dobivene građevinske dozvole. Što se tiče Ščapovca, ako netko treba 

prekop ceste dobije tu dozvolu od komunalnog odjela po zahtjevu. Kanalizacija IPARD, 

vezano uz priključke, u naredno vrijeme ćemo usuglasiti sa Vodoopskrbom i odvodnjom 

plaćanja na više rata i ako treba sufinancirati. Smatram da ćete taj prijedlog podržati vi kao 

vijećnici. Za promenadu ste odgovorili.  

Vezano uz parkiralište, ispred pošte mogli smo od Županijskih cesta napraviti u istim 

gabaritima. Onako kako je projektirana cesta, nismo mogli ispravljati i raditi drugačije. Dobili 

smo dozvolu od Županijskih cesta da se u istim gabaritima može rekonstruirati ta dionica. 

Vezano za kružni tok, danas je dobivena suglasnost od MUP-a i još slijedi suglasnost od 

Županijskih cesta na projekt koji je izrađen koji obuhvaća da se vrati u prvobitno stanje gdje 
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bi se još dodalo na postojeće ugibalište parkirališta nasuprot društvenog doma da se izmjesti 

autobusna stanica, a ispred prostora sadašnje stanice bi se dodalo još 5 parkirnih mjesta. Na 

taj način bi se povećao broj parkirnih mjesta, a tamo bi bila 2 mjesta za taxi službu. 

Uključivali bi i kućice na tom potezu, kada dobijemo suglasnost iduće godine po tome idemo 

raditi taj projekt. Vezano za Caginec, prije nego smo gradonačelnik Grada Ivanić Grada i ja  

došli na mjesto načelnika, Caginec je imao pravomoćnu građevinsku dozvolu.  

MIRKO IVAKOVIĆ: U ime nekih građana se zahvaljujem načelniku Filipoviću što se tiče 

Vinarske ceste. Imam prijedlog uređenja  samoga centra, Ul. Sv. Marije i Ul. Kralja 

Tomislava da bi se nastavila raditi kao što se i dosad napravio nogostup prema groblju i da bi 

se obuhvatio cijeli centar. Zamolili su me da vam kažem za vozni red autobusa jer je sitno 

postavljeno i nitko to ne može naći. Što se tiče Poljske ulice, imaju problema sa 

kanalizacijom. Imate li namjeru uskoro to riješiti?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Morao bih spomenuti još da je danas otvoren natječaj 

ministarstva poljoprivrede, sutra ćemo podnijeti zahtjev za konjogojsku izložbu. Vezano za 

autobusnu stanicu, imam prijedlog. Gdje je stajalište , da bude jedan limeni ormarić sa 

staklom ispred i unutra bi ugradili vozni red. Vezano za Poljsku ul., ona je u sklopu 

aglomeracije Ivanića i na taj način će se rješavati kanalizacija na tome području. Glede 

nogostupa u centru, ne možemo izvršiti više od mogućnosti. Zadnja informacija, naftna renta 

nam je pala za 18% ovaj mjesec u odnosu na mjesec studeni. 10% će biti smanjeno zbog 

porezne reforme, prihodi o porezima. Mjere koje su najavljene da ćemo dobiti natrag to od 

države, bojim se da od toga ništa.  

MARIO HALUDEK: Naftaplinska ul. u Sobočanima, tamo ima dosta oštećenja na cesti i na 

križanju na trokutu, zapravo onaj cijeli dio bi trebalo malo urediti. Isto tako Bešlinec, kod 

groblja bi se trebalo urediti, mislim da bi tamo trebalo koji čempres posaditi da to ljepše 

izgleda.Glede Kralja Tomislava, upoznat sam sa tom problematikom,  zanima me je li 

moguće neko privremeno autobusno natkriveno stajalište? Probajte ispitati da li je to pravno 

moguće riješiti.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za Naftaplinsku ul., a i ostalo, projekti su na 

pregledu za kanalizaciju aglomeracije Ivanić. Nažalost bi se htjeli provući da mi rješavamo 

gornji sloj asfalta. Ja na to ne pristajem dok se rješenje projekta ne vrati u prvobitno stanje. 

Priprema u Naftaplinskoj je prije nekoliko godina napravljena, sada se rješavala i nađeno je 

zatrpano nekoliko poklopaca od kanalizacije, da se sada asfaltirala za par dana bi se možda 

morala trgati. Pripremili smo da se te šahte izdignu ako će kada biti potrebno da se može 

sanirati.  

ZLATKO GOLUBIĆ: Vezano uz kružni tok u centru, nisam ja to napravio, to je napravio 

projektant koji je napravio desetak izlaza iz autoceste. Kada se ovako nešto radi treba se 

konzultirati sa stručnim ljudima,a ne laicima. Vezano za nogostup u centru pored gosp. Šooša 

konkretno, ljudi pitaju zašto nije napravljeno šire? To je najfrekventniji dio, a mjesta ima. 

Kod autobusne stanice, poslije toga jedan ulaz i ispred Caritasa nisu stavljene kocke, nema 

estetike. Smatram da se to može napraviti.  

Kada će se napraviti program za pokriće gubitka Općine?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za nogostup, troškovnik je radio ovlašteni 

projektant. Zaključili su da je kvalitetan asfalt i nije predviđeno u troškovniku da se stvaraju 

troškovi. Što se tiče širine, sukladno odluci Županijskih cesta, također je po troškovniku 

izvedeno. Vezano za pokriće gubitaka, mi nismo trenutno u nikakvim gubicima, ako ćemo biti 

onda ćemo to raditi ali sve po zakonu i pravilima. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Glede promjena rasvjete i žarulja, ne vrši se sistematski i 

dovoljna kontrola. Zašto načelniče ne radiš čvršću i jaču kontrolu promjene električnih žarulja 

na području Općine Kloštar Ivanić? To mjesecima traje, ljudi nemaju svjetla.  
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Što se tiče asfaltiranja tj. krpanja rupa, to nema veze sa zdravom pameću, način na koji se to 

radi. Ljudi koji se bave građevinom kažu da se na tako niskim temperaturama to ne radi jer će 

se vjerojatno asfalt dignuti. Zašto to načelniče? Slušam o uređenju Trga Sv. Ivana, kao i za 

vrijeme bivšeg načelnika. Ja ne znam koga si konzultirao, što si napravio. Rekao si prije da je 

projektant tako dao. Ne daje projektant ideju, ti daješ ideju. Projektant našu ideju provodi na 

papir. Ne možemo sve prepustiti projektantu. Zašto nije provedena rasprava?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz prva dva pitanja će odgovoriti komunalni 

odjel. Vezano uz sam centar, neće se gabaritno ništa ugrađivati i dimenzijski mijenjati. 

Postojeće ugibalište će se iskoristiti za autobusnu stanicu, po pravilu struke autobusno 

stajalište ne smije biti u raskrižju. Moći ćemo ugraditi i autobusnu stanicu da ljudi ne kisnu. 

Na djelu ispod Atlantisa se ne može ugraditi neko dobro rješenje da ljudi ne kisnu kada čekaju 

autobus.  

IVICA NOVOSEL: Bili su Božićni koncerti KUD-a Kloštar i Obreška, što je pohvalno. 

Međutim, građani kažu zar nismo mogli ljepše Božićno ukrasiti Kloštar? Moglo je biti 

maštovitije. Zato ja pitam načelnika, za iduću godinu, razmišlja li o tome? Kakvo je stanje u 

proračunu? S čime smo ove godine došli do kraja i koje su nam još stavke u pitanju. Želio bih 

istaknuti pitanje rasvjete u ulicama i mijenjanje žarulja.  

Vezano uz turističku zajednicu, imate li kakva saznanja? Morali bi iduće godine ozbiljno 

razmišljati o funkcioniranju turističke zajednice.  

Glede fonda za poljoprivredu i fond za malo poduzetništvo, građani pitaju zašto im Općina ne 

izađe u susret? Razmislite o tome, zanima me konkretan odgovor.  

Konačno, vezano uz sport, zašto mi ne bi iduće godine proglasili najboljeg sportaša i 

sportašicu Općine?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz bolju rasvjetu, mi smo u realnim okvirima 

malo povećali rasvjetu na ovome području od same Općine do središta mjesta i uz crkvu Sv. 

Marije. Uvijek može bolje.  

Što se tiče financijskih stanja, trenutno je zadovoljavajuće za podmirenje svih troškova u ovoj 

godini. Neće biti potrebno aktivirati dozvoljeni minus. Trebat će u idućem mjesecu iz razloga 

što neće biti povraćena sredstva vezana za fond zaštite okoliša za reciklažno dvorište, u 

ovome momentu mi možemo isplatiti sve obaveze Općine do kraja godine što smatram 

zadovoljavajućim. 

Što se tiče turističke zajednice, moje mišljenje i mišljenje načelnika Križa jest da bismo 

trebali zajedno ići u dogovoru sa Ivanić Gradom, no nemamo dobru povratnu informaciju od 

gradonačelnika. Sada elaboriram Fond za poljoprivredu i malo poduzetništvo, moje vizije su 

dobre ali kada imate strategiju države da kada mi 3-4 god pripremamo nešto po jednom 

programu i napravimo gotovo do okončanja, tada se stavi nešto novo u zagradu, a ljudi već i 

Općine već imaju gotovih projekata. Teško je tražiti od nekoga i isplanirati kvalitetno da 

bismo pomogli našim poljoprivrednicima i poduzetnicima. Mi sami ne možemo bez države ili 

županije paralelno pomoći.  

Vezano uz sport, pokušali smo već promovirati najboljeg sportaša ili sportašicu. Nije 

zaživjelo. Probati ćemo to u narednim godinama. 

SINIŠA ĐURA: Nekoliko pitanja vezano uz uređenje centra. Pričali smo prije nekoliko 

vijeća o izradi projekta uređenja promenade i istočnog djela u centru Kloštra. Autobusna 

stanica bi mogla biti dio toga.  

Vezano uz nerazvrstani put,  kod kolegice Pavelić iz 2. Vinogradskog odvojka, prema izlasku 

kod kolege vijećnika Mislava. Nešto djelomično je napravljeno na njemu, no nije do kraja.  

Vezano uz klizište, bilo je rečeno da je ugovorena geomehanička analiza i ispitivanje. Dokle 

je to došlo i kako ide?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Što se tiče uređenja centra, mi imamo idejno rješenje 

promenade u sklopu koje se može ugraditi i kućica za autobusno stajalište. To ide na rješenje 
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u Zagreb u Županijske urede da pogledaju treba li to ići na građevinsku dozvolu. Izradu 

glavnog  projekta. Dobiti ću mišljenje od njih. Bolje bi bilo rješavati pod nazivom 

„rekonstrukcija“ nego da ulažemo dodatna sredstva u projektiranje. Treba još završiti 

troškovnike i definirati te krenuti u radove. Vezano uz klizišta, idući tjedan će biti dobivene 

analize ispitivanja i slijedi još projekt sanacije klizišta. Biti će napravljeno sredstvima 

županije koja smo dobili i koja će biti opravdana.  

ZDRAVKO LOJNA: Činjenica je da mi u Općinskom proračunu nismo predvidjeli sredstva 

za pripomoć malim poduzetnicima Općine Kloštar Ivanić. Novom reformom koja stupa na 

snagu s 1.1.2017.  lokalna zajednica dobiti  će manje prihoda, oko 15-20% manje. Činjenica 

je da iz naslova rudne rente 10-15%. Iduće godine očekujemo 20-30% smanjenja prihoda 

proračuna Općine Kloštar Ivanić. Obzirom da imamo puno malih poduzetnika koji su 

prepušteni sami sebi, kako do određenih sredstava doći kroz potpore Ministarstva 

poduzetništva, u okviru potpora male vrijednosti, u okviru fondova Europske Unije. Smatram 

da za tu kategoriju i veće kategorije poduzetnika je potrebno napraviti savjetovanje kako bi 

mali poduzetnici mogli vidjeti i biti usmjereni kako da akumuliraju bespovratna sredstva. 

Veći poduzetnici koji imaju stručne službe imaju svoja savjetodavna tijela i agencije koje ih u 

tome prate. Kada ćete napraviti jedno takvo savjetovanje za male poduzetnike da oni vide 

mogućnosti kako da dobiju bespovratna sredstva EU i drugih institucija? Dajem tu inicijativu 

i pitam jeste li u mogućnosti to napraviti? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Imali smo slično savjetovanje za poljoprivrednike, no 

moguće da pojedini pravilnici, vjerojatno po odgovoru pomoćnika ministra biti će Pravilnik 

za sve mjere koje će se raspisati. Kao i za poljoprivredu, tako i za razvojnu agenciju 

Zagrebačke Županije možemo angažirati čovjeka da nam ponovi sve vezano za 

poljoprivrednike, poduzetnike i građane da se prezentira. Poslije 15.1. bi moguće bile najave 

svih tih pravilnika, kako u agenciji za plaćanje o poljoprivredi, tako i ostale mjere. Ponovno 

ćemo pozvati gosp. Lovru i još nekoga, ne samo iz poljoprivrede da nam prezentira i odgovori 

na sva pitanja. Kod njih se mogu dobiti i besplatni odgovori, svaki petak imaju konzultacije. 

Potruditi ćemo se što prije nekoga dovesti.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Obavještavanje poduzetnika i poljoprivrednika treba obaviti na 

neki drugi način nego što je obavljeno tako da ljudi znaju za to.  

ZLATKO GOLUBIĆ: Treba se izvaditi lista koliko je trgovačkih društava, obrta i OPG-a u 

Općini da se vide tko su ti ljudi i adekvatno ih informirati. Nema šanse da se ide preko Općine 

nego preko Županije da netko dođe stručan tko će im obrazložiti da znaju koja su njihova 

prava.  

U 17:20 se završava sa aktualnim satom.  

 

 

 

T o č k a  1. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2016./2017., 

predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija 

Izvjestitelj: Pravni referent Mateja Pokas, na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i 

studenata OKI, a sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima s područja Općine Kloštar Ivanić , za školsku/akademsku godinu 2016 /2017.  

Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendija za 

tekuću školsku/akademsku godinu.  

MISLAV LUKŠA: Godinama govorim da se ovdje donosi lista. Zašto mi ne možemo te 

odluke formulirati na način da donosimo listu i da po toj listi imamo crtu kao što svaki 
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fakultet ima. Zašto moramo iznositi ime i prezime. Kolegice, imate li pismeno dopuštenje od 

predsjednika komisije za stipendije da možete biti izlagač?  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Da. 

MISLAV LUKŠA: Imate? Pokažite. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Ja to nisam dužan pokazati.  

MISLAV LUKŠA: Hvala, nisam Vas pitao. Kako ćete sada bez odluke komisije stavljati ovu 

odluku na vijeće? Imate Pravilnik o dodjeli stipendija koje je donijelo ovo vijeće. U njemu 

piše način na koji se donose odluke. Komisija se trebala sastati prije ovog vijeća, jučer, 

19.12.2016.  

Zar niste to mogli prije ovog vijeća organizirati da se ta formalna odluka donese?  

Zašto ne donosimo listu i crtu podvučemo, pa kako se lista podvuče tako dobivaju na listi koji 

jesu.  

IVO ĆOSIĆ: Na listi učenika za stipendiju, imamo 5 učenika sa 20 bodova. Postoji li 

mogućnosti u Proračunu da se i ti učenici uvrste da dobiju stipendiju.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Mislim da ne možemo jer tako piše u pravilniku, 

određen broj djece. Na taj način sam povećao samo iznos ove godine da 200 kn manje bude 

isplaćeno iz budžeta u Proračunu. Da bi povećali za još jednog učenika u bilo kojoj 

kategoriji,a ne možemo, prošli bi taj limit.  

MISLAV LUKŠA: Gosp. Ćosić replika ide Vama. Izuzetno mi je drago da ste vi bili taj koji 

ste postavili pitanje da se za više učenika i studenata dodjeli stipendija. Vi ste bili taj koji ste 

režali na mene kada se poduplao broj stipendija i koji je govorio što tolike novce dajemo za 

to. Izvući ću vam i audio snimak da svi čuju. Svi ovdje prisutni, na desnoj strani, ste upravo to 

odbili. Jedan od mojih prijedloga amandmana na Proračun koji niste htjeli ni uvrstiti je bio 

povećanje iznosa. Načelnik kaže da on nema raspoloživo u Proračunu na toj stavci toliko da 

svima dodjeli stipendije. Kolege vijećnici, vama se ja nisam sviđao pa ste zato kaznili 

stanovnike ove Općine.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Ova točka glasi: ,, Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o 

dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017.“ Što 

znači, mi imamo prijedlog i raspravljamo o prijedlogu i donosimo odluku hoćemo li tim 

konkretnim učenicima i studentima dati ili ne dati stipendiju. Mi ne raspravljamo o Pravilniku 

hoće li biti više ili manje učenika i studenata. Sada raspravljamo konkretno o ovoj odluci. 

Recimo slažemo li se da oni dobiju ili ne dobiju i idemo dalje.  

SINIŠA ĐURA: Bilo je tu i pitanje, što bi se dogodilo da je taj kandidat sutra donio obavijest 

da je dobio stipendiju,a mi bi danas donijeli odluku. Zar bi se dogodilo isto, da on ispadne iz 

liste pa bi dobio sljedeći po redu? Predlažem da donesemo ovakvu odluku. Vrlo je vidljivo 

kolega Mislave, da je gospodična Stela Mihaela Pavičević sljedeća po redu.  

PROČELNICA SANELA ĐURA:  Sukladno Članku 24. Pravilnika o dodjeli stipendija 

učenicima i studentima, stipendije iz Proračuna Općine ne mogu primati stipendisti koji 

istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora nego se moraju odlučiti koju će 

stipendiju primati što dokazuju pisanom izjavom. Ukoliko se nakon Odluke Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić o dodjeli stipendije utvrdi da netko od stipendista prima i neku drugu 

stipendiju, stipendija će se dodijeliti  prvom slijedećem učeniku/studentu sa konačne liste 

kandidata za dodjelu stipendije. Obzirom da smo mi zaprimili ovu izjavu sa jučerašnjim 

datumom, mi smo nju vama prikazali.  

MIRKO IVAKOVIĆ: Mogli smo na samom početku ove točke to pročitati i ne bi bilo 

galame gosp. Lukše.  

MISLAV LUKŠA: Ne znam zašto se neki žeste ovdje. Upravo to sam i rekao na početku, 

nema u prijedlogu odluke ovoga što je rečeno. Zašto ne donosimo listu koju je tada lako 

pomicati. U Odluci o dodjeli stipendija mi ne donosimo listu nego imena. Imate članak 2. i 
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članak 3. Vidite da toga imena za sljedećeg koji će dobiti nema. Molim vas da predložite 

izmjenu ove odluke.  

Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Rasprava o prijedlogu i 

donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 

2016./2017. i donošenje Odluke. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja,  

 

                                                       ODLUKA 

o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017. 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                      T o č k a  2. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskih 

okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2017. Godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: Pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.  

MISLAV LUKŠA: Po ovoj Odluci je 160.000,00 kn predviđeno za programe u području 

kulture. Najmanji iznos je 1.000,00 kn, a najveći iznos je 50.000,00 kn. Očekuje se 

ugovaranje 1-10 programa, odnosno provedbe programa sa 1-10 udruga. Iz navedenog nije 

jasno, je li to jedan program po jednoj udruzi ili više programa. Premali je iznos za našu 

kulturu u Kloštru.  

Isto tako, za promicanje sportskih aktivnosti su premali iznosi. Najveći iznos je 170.000,00 

kn.  Kada bi to gledali po prijašnjim godinama, mislim da su mnogi klubovi tu oštećeni. 

Nikada to nije bilo tako nisko. NK Kloštar 170.000,00 kn, bilo je 200.000,00. Isto tako, 

branitelji 40.000 kn. Mogu li se druge udruge javiti na naš natječaj, sa drugih područja? Može 

li se županijska ili državna organizacija javiti na taj natječaj? Isto tako, 30.000,00 kn za sve 

gospodarstvenike u Općini. Sramotno.  

Programi za poticanje poljoprivrede i razvoja ruralnog područja, sramotnih 5.000,00 kn. 

Humanitarna skrb, 10.000,00 kn. Najveći iznos po pojedinom programu 5.000,00 kn.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp. Ćosić prva opomena.   

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Opet krivo radimo. Na prošloj sjednici vijeća smo donijeli 

Proračun. U njemu piše koliko se dobiva i što se dobiva. To je gotova stvar. Mi po ovoj točki 

utvrđujemo samo prioritetna područja i financijski okvir, kako je to do sada funkcioniralo da 

zadovoljimo formu. Ako mi želimo bilo kome dignuti sredstva onda to ne možemo danas po 

toj točki učiniti. To možemo jedino Rebalansom Proračuna ili na idućem Proračunu za 

sljedeću 2018. godinu.  

Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Rasprava o prijedlogu i 

donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskih okvira za dodjelu 

sredstava programima i/ili projektima udruga u 2017. Godini. 

U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.  

Sa 12 glasova ,,za“ , 1 ,,suzdržan“ donosi se  

                                                      

                                                   ODLUKA 

  utvrđivanju prioritetnih područja i financijskih okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2017. Godini. 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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                                                   T o č k a  3. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.  

MISLAV LUKŠA: Prema onome što nam je ovo vijeće donijelo svojom većinskom 

odlukom, mi smo ovdje limitirani na 400.000,00 kn. Po meni to moramo povećati ako želimo 

bolju vatrogasnu zaštitu. Načelnik je prvi vatrogasac Općine, pa on valjda smatra da je to 

dovoljno. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Moram na ovo reagirati jer svaki put, a to je već bilo 

tri puta na vatrogasnoj zajednici, da se spominje Općina Kloštar Ivanić kao ogledni primjerak 

koliko izdvaja za sredstva. Mislim da je dovoljno reći da smo dobili pohvale od Grada Kutine. 

Govorim kao vatrogasac. Vrijeđa me takav pristup gosp. Lukše jer mi dajemo i uplaćujemo za 

vatrogastvo koje je dobrovoljno. Vatrogasac mora biti dobrovoljac. Vi gosp. Lukša nikada 

niste znali takvi biti, da nekome nešto dajete. Vijećnica Danijela bila je prisutna na svakoj 

vatrogasnoj skupštini zajednice Općine.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: Ja ću se nadovezati, bio sam na nekim skupštinama. Manje - više 

nijedna Općina ne daje onoliko koliko po broju stanovnika daje Kloštar Ivanić za vatrogasnu 

zajednicu.  

MISLAV LUKŠA: Da načelniče, ja nisam vatrogasac ali vas molim da me ne vrijeđate na 

osobnoj razini. Vi ne znate što sam ja kome privatno dao. Imam i ja što reći o vama pa takve 

stvari neću reći pred ljudima. Meni je žao ali vatrogasni dom još uvijek ima salonitni crijep po 

sebi. Toliko o vašoj brizi o vatrogascima.  

SINIŠA ĐURA: Ne znam zna li kolega Mislav, ali Poslovnik Općinskog Vijeća dozvoljava 

ako ste se javili za raspravu, da možete i odustati od nje. Probajte iskoristiti tu mogućnost.  

MARIO HALUDEK: Netočan navod, ne radi se o salonitnom crijepu nego o pločama.  

TOMISLAV VLAHOVIĆ: U privitku ove Odluke imamo prijedlog ugovora i neke opće 

uvjete. Pa bih predložio da te opće uvjete usvojimo jednokratno pa da se ne ponavljaju iz 

vijeća u vijeće. Neka mi netko odgovori usvajamo li ovaj put ugovore? Moramo li to uopće na 

vijeću usvojiti ili samo donosimo odluku?  

PROČELNICA SANELA ĐURA: U ovoj Odluci stoji da je u privitku Odluke tekst 

Ugovora da znate da sutra ne ispadne da je potpisano nešto drugo s čemu vi niste upoznati. 

Hoće li on nagodinu biti isti, nije poznato. Moguće je da se nešto i promjeni.  

Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Rasprava o prijedlogu i 

donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine 

Kloštar Ivanić. 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Sa 11 glasova ,,za“ , 1 ,,suzdržan“ donosi se  

 

ODLUKA 

 

 O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

I. 

 

Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku sklopit će sa Vatrogasnom 

zajednicom Općine Kloštar Ivanić, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz 

Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih 

društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njenih članica u 2017. godini u iznosu od 
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400.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 

43. i 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. 

174/04., 38/09 i 80/10.).  

Ugovor će se sklopiti bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, temeljem 

članka 6. stavka 3. alineje 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

 

II. 

 

Prilikom izravne dodjele sredstava poštivat će se osnovni standardi financiranja vezani 

uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i 

izvještavanje, sve sukladno odredbama Uredbe. 

 

III. 

 

Tekst ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz točke I. ove Odluke daje se 

u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

 

T o č k a  4. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom 

društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu. 

Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje 

donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa 

Ivanić-Grad.  

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

ODLUKA 

                      O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA IVANIĆ - GRAD 

 

I. 

 

Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku sklopit će sa Hrvatskim 

crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić - Grad, Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava iz Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti 

u 2017. godini u iznosu od 40.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog 

prema odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ br. 

71/10.).  
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Ugovor će se sklopiti bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, temeljem 

članka 6. stavka 3. alineje 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

 

II. 

 

Prilikom izravne dodjele sredstava poštivat će se osnovni standardi financiranja vezani 

uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i 

izvještavanje, sve sukladno odredbama Uredbe. 

 

III. 

 

Tekst ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz točke I. ove Odluke daje se 

u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

                                                  

                                                    

                                                  T o č k a  5. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.  

Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje 

donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić. 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA 

 o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

                                                    T o č k a  6. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.  

Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje 

donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 

Općine Kloštar Ivanić. 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

                                                          P R A V I L N I K  

 o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 

                                                   Općine Kloštar Ivanić 
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                                                      T o č k a  7. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura 

SINIŠA ĐURA: Može li netko pojasniti malo na koji način će se građani koristiti reciklažnim 

dvorištem? Pa bi možda iz toga mogli malo o tome promisliti, o ovoj zadnjoj rečenici.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U Općini Kloštar Ivanić održan je sastanak sa 

direktoricom tvrtke „Ivakop“ i načelnikom Križa jer imamo isti problem. Također su obavili 

tehnički pregled ali nisu dobili uporabnu dozvolu. Razgovarali smo o načinu na koji će raditi 

reciklažno dvorište. Zajednički prijedlog je bio da to bude jednom tjedno, od ponedjeljka do 

subote. Ovisi o terminu, jedan dan u Kloštar Ivaniću, jedan dan u Križu. U nijednom 

pravilniku ne piše da mora raditi više od jednog dana. Mislim da bi se stvarali preveliki 

troškovi ako bi imali to non-stop otvoreno. Mislim da bi za nas bio najbolji dan ponedjeljak. 

Svaka fizička osoba s područja Općine Kloštar Ivanić, u popodnevnim satima da bi se moglo 

dostaviti, bez naknade, prema vrsti otpada da bi se moglo deponirati na reciklažno dvorište. 

Osoba dobije popratni papir na kojem piše izvagana količina. Ovo je samo slijed da bi mogli 

reciklažno dvorište registrirati u popis reciklažnih dvorišta prema Ministarstvu. Mi kao 

Općina nismo registrirani za to, ali imamo Ivakop koji je registriran i koji može biti prijavitelj.  

Opravdani troškovi održavanja, ako uslijed se desi neko oštećenje, dužnost je izvoditelja da to 

sanira. Kod samog otvaranja, dužnost je da ugradimo i video nadzor na to. Taj trošak će ići na 

trošak Općine Kloštar Ivanić.  

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ono što me dovodi u nedoumicu, su opravdani troškovi 

upravljanja reciklažnim dvorištem. Križ i Kloštar će ih imati, a isto tako reciklažno dvorište 

koje će funkcionirati na Tarnom u okviru Ivakopa, opet će Križ i Kloštar financirati za 

područje Ivanić Grada.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Mi imamo ugovor između Općine Kloštar, Križ i 

Grada Ivanića gdje za područje Kloštra sudjelujemo mi i Županija. Dobili smo određena 

sredstva od Županije. Grad Ivanić ima projekt za reciklažno dvorište na Tarnom, no mi ne 

sudjelujemo u tome, u samom financiranju reciklažnog dvorišta. Do 1.1.2018. bi trebalo 

prestati deponirati smeće i rješavati ga na drugi način. Rješenja od Ministarstva još nema.  

MIRKO IVAKOVIĆ: U Točki 5. piše da se Općina Kloštar Ivanić obavezuje iznositi sve 

opravdane troškove održavanja i rada reciklažnog dvorišta koje ima upravitelj. Zanima me 

koja on prava ima? Neka mi netko objasni da se nešto ne skriva iza toga. 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Upravitelj je firma Ivakop. To je firma koja je 

registrirana za tu djelatnost. Ona može raditi taj posao i prijaviti se za to reciklažno dvorište, 

mi imamo firmu za otpad zajedničku sa Ivanićem i Križem. Firma je održavanje, ne 

upravljanje.  

SINIŠA ĐURA: Ako sam dobro shvatio, ti troškovi koje će imati upravitelj, mogli bi 

primjerice biti ako će jednom tjedno biti njihov čovjek kontrolirati ili pisati papire, kojem će 

trebati platiti putne troškove ili prekovremene. Pa bi to mogli biti troškovi koje u slučaju rada 

ima upravitelj. 

IVO ĆOSIĆ: 5. Članak ove odluke, po mom mišljenju, bi morao sadržavati u prilogu 

ugovora koji su to i koliki su ti troškovi. Ovo je po mom mišljenju jedna cjelovita priča 

zamotana u tri riječi gdje se ti troškovi mogu kretati od-do. Upravitelj može pisati za 

opravdani trošak što hoće, a mi moramo platiti. Trebalo bi vidjeti koliki su to troškovi. Mislim 

da niste razumjeli što vas je gosp. Vlahović pitao, mislio je na to da ne ispadnemo ponovno 

žrtva da mi plaćamo, a oni kompenziraju zemlju.  

NENAD KUKEC: Jednostavno me strah da će nas dočekati nešto što ne znamo. Znaju li se 

otprilike troškovi? Koliko bi Općinu Kloštar godišnje koštalo održavanje reciklažnog 
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dvorišta? Smatram da ne preduhitrimo, možda bi bilo dobro tražiti nekakav njihov poslovni 

plan.  

PROČELNICA SANELA ĐURA: Uredba vlade nije donesena. Mi ne znamo što ulazi u te 

opravdane troškove, no to će biti uredbom određeno. Neće biti ništa mimo zakonskih propisa. 

Izvješće će oni dostavljati, neće biti da oni šalju pa će se sve odobravati. Sukladno tome što se 

smatra opravdanim troškom što će biti određeno tom uredbom će i Općina Kloštar 

financirati,a izvješće će se podnašati. Mi ne možemo to sada pustiti jer mi ne možemo i nismo 

registrirani za obavljanje te djelatnosti. Moramo predati nekoj ovlaštenoj firmi.  

IVO ĆOSIĆ: Mi sada donosimo odluku koju ni Vlada RH još nije odredila što ćemo 

naplaćivati. Moramo li to donijeti? Ima i drugih poduzeća koji se bave otpadom na našem 

području. Možda bi mogli imati koristi od drugih poduzeća. Trebalo bi malo proširiti okvire 

razmišljanja.  

SINIŠA ĐURA: Možda bi rješenje bilo u tu Točku 5. dodati nešto otprilike: Općina Kloštar 

Ivanić se obvezuje snositi sve opravdane, usuglašene troškove održavanja i rada reciklažnog 

dvorišta koje ima upravitelj, a koji su usuglašeni i odobreni od strane korisnika tj. Općine 

Kloštar Ivanić. 

MISLAV LUKŠA: Stvarno sam mislio da o ovoj točki neće biti prijepora. Mi smo izgradili 

reciklažno dvorište, netko njime mora upravljati. Da je netko jako zainteresiran  da time 

upravlja već bi načelnik poduzeo mjere za to. To je naše trgovačko društvo, tamo rade ljudi iz 

Općine Kloštar Ivanić. Tamo će raditi čovjek iz naše Općine Kloštar Ivanić. To je poduzeće u 

kojem smo mi suvlasnik. Uostalom, imamo člana Skupštine, člana u Nadzornom odboru.  

IVO ĆOSIĆ: Ja načelniku vjerujem, ali ne vjerujem partnerskim odnosima između nas, 

Ivanića i Križa jer smo svaki put izvisili.  

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ja bi u Članku 3. nakon podzakonskih propisa stavio zarez, te 

sukladno zahtjevima i odobrenjima Općine Kloštar Ivanić. Tada bi došli do kontrole mogućih 

troškova. Osobno smatram nakon diskusije da je ovo zrelo za drugo čitanje. Da se povuče 

donošenje odluke danas, ništa nećemo izgubiti. Razmislite o tome. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Opet smo ubrzali. Na posljednjoj sjednici vijeća smo također 

dotakli to reciklažno dvorište. Ubrzali smo i s ovom točkom koju smo skinuli o etičkom 

kodeksu ponašanja koju smo odgodili za par mjeseci. Ubrzali smo s reciklažnim dvorištem 

zahvaljujući početnoj koaliciji između načelnika Općine i vijećnika Mislava Lukše gdje su 

vijećnik Lukša i načelnik javno rekli da je gosp. Lukša inicirao za izgradnju reciklažnog 

dvorišta kada ga nemaju mnogi gradovi i općine. Ne kažem da je to loše, ali u ovome trenutku 

besparice, kada imamo boljih investicija i prioritetnijih, nismo morali ulagati u ovakav 

projekt. Čuli smo od pročelnice da reciklažna dvorišta još uvijek ne funkcioniraju jer Vlada 

još nije donijela pravilnik. Možemo danas donijeti  odluku, ali moramo donijeti i ugovor. 

Imamo reciklažno dvorište koje svaku noć svijetli. Znate koliko to struje troši? Stanovnici 

Općine Kloštar Ivanić to plaćaju. Gori 8 reflektora, znate li koliko to struje troši? Mogu 

gorjeti i 2 reflektora.  

MISLAV LUKŠA: Imamo zakone koji su bili propisali da svaka jedinica lokalne 

samouprave na svome području mora imati reciklažno dvorište. Načelnik je postupio 

sukladno zakonu. Ja sam tada upozorio na stvari koje u našoj Općini nisu bile uređene. Ne 

moramo uvijek mi kasniti za drugima, možemo i mi biti prvi u nečemu. Reciklažno dvorište je 

financirano od strane fonda. Mi smo platili za projektiranje jedan mali dio, to su gradila naša 

lokalna poduzeća.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Zakon je propisao izgradnju reciklažnih dvorišta, vi ste tvrdili da 

ako to ne napravimo da ide kazna. 70-80% gradova u RH nema reciklažno dvorište. Recite 

koju će im kaznu određeno ministarstvo raspisati od 1. siječnja kada uvide da nemaju 

reciklažno dvorište? Neće nikakvu. Ja govorim o prioritetima Općine Kloštar Ivanić, a to nije 

bio prioritet Općine Kloštar Ivanić. Vi ste u trenutku bliskih odnosa nagovorili načelnika 
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Filipovića da idete u realizaciju projekta. Kažete da su sve oni platili, a mi neki manji dio. Sve 

smo to mi platili, a još nismo dobili ni kunu iz fonda.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ova odluka mora proći iz razloga da bi zadovoljili 

odnos između fonda i Općine Kloštar Ivanić da bi mogli pisati u očevidnik reciklažnog 

dvorišta. Dobili smo za prvu situaciju sredstva od 469.000,00. To je 80% od ispostavljene 

situacije. Sljedeća uplata će ići krajem 1. mjeseca. Ja bi da uskladimo prijedlog Siniše Đure da 

iza točke upravitelj stavimo da reciklažno dvorište neće početi s radom dok se ne usuglase 

opravdani troškovi održavanja i rada reciklažnog dvorišta koje može doći i na Općinsko 

Vijeće, to ne mora odrediti načelnik i Ivakop. Mislim da će na taj način ga registrirati Ivakop 

u očevidnik, a neće biti troškova održavanja osim rasvjete na samom objektu.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Koliko nas košta reciklažno dvorište u brojkama?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: 988.473,14. 988.000 je sigurno, ovih 5 brojaka je 

možda krivih. 80% je trošak fonda, ostatak je naš. Projektiranje je bilo plaćeno od fonda u 

100% iznosu, dobili smo od fonda 100% povrat sredstava, kada je projekt mora se odmah 

prijaviti.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Okvirno smo dobili 50% sredstava od izgradnje toga reciklažnog 

dvorišta od fonda. 50% smo platili sami. Hoćemo li i što ćemo dobiti? 

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Platili smo još 20% i naših sredstava po prvoj situaciji, 

ostalo nije plaćeno. Na 469.000,00 je plaćeno 20% naših sredstava, znači 580.000,00 i nešto. 

To je prihod koji je stigao na Općinu Kloštar Ivanić iz fonda za zaštitu okoliša. 

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Da li je točno da izvođač radova nije tražio sredstva za radove 

koji su izvedeni?  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Dobivena je druga situacija, sutra dolazi okončana. 

Druga situacija još nije u roku plaćanja, kada bude u roku tada će se platiti. Kada bude rok 

tako i za treću okončanu situaciju, isto će se platiti. Vjerujem da ćemo za ovu okončanu, od 

fonda dobiti prije sredstva.  

ZDRAVKO LOJNA: Mogu se složiti da to nije bio prioritet, no ne mogu se složiti s time da 

načelnik ne poštuje zakon koji je jasan. Ne bih o tome raspravljao zašto netko u drugoj 

lokalnoj zajednici to nije napravio. Otvaranje investicije, po ugovoru sa fondom o zaštiti 

okoliša. Načelnik je uz odobrenje krenuo u taj projekt. Mi imamo danas situaciju da sukladno 

zakonu smo reciklažno dvorište stavili u funkciju i imamo uporabnu dozvolu. Jedan od 

preduvjeta da bi povukli sredstva je ovakva odluka koju ćemo mi donijeti na ovome vijeću. 

Zasigurno bih bio zadovoljniji da smo ovdje imali, prostorni plan i jedan plan troškova. 

Vijećnici, nemojte se zavaravati da tu ima prihoda, tu će biti samo troškovi. Uloga 

reciklažnog dvorišta je da ja i vi vijećnici određene kategorije opasnog otpada ne bacimo u 

okoliš ili u kantu za smeće nego da dovezemo tu. Nemojmo se zavaravati da bi se netko u 

ovoj državi polakomio da upravlja time. Imamo sreću što smo suvlasnici tvrtke Ivakop koja se 

između ostalog bavi gospodarenjem otpadom. Neće biti prihvatljivo da je jedanput tjedno 

reciklažno dvorište bude otvoreno za naše građane nego puno puta više. Svakako predlažem 

da ovu odluku prihvatimo uz određenu modifikaciju. Ne mogu prihvatiti Članak 5. ovakav 

kakav je, ja bih dodao, temeljem prethodnog odobrenja Općinskog Vijeća Kloštar Ivanić.  

PROČELNICA SANELA ĐURA: Članak 5. bi glasio: Općina Kloštar Ivanić obvezuje se 

snositi sve opravdane troškove i održavanje rada reciklažnog dvorišta koje ima upravitelj, a 

koji su usuglašeni i odobreni od strane vlasnika Općine Kloštar Ivanić, te će biti međusobno 

ugovoreni.  

Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Rasprava o prijedlogu i 

donošenje . 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

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

 



16 

 

ODLUKA 

o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

T o č k a  8. 

Izvješće o obavljenom proračunskom nadzoru u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka, 

izvjestitelj: općinski načelnik 

MISLAV LUKŠA: Ovo je vrlo ozbiljna stvar koju ste stavili na kraj ovoga vijeća. Ne dolazi 

svaki dan nadzor iz Ministarstva financija u Općinu. Ovo nije državna revizija. Na temelju 

ovih navoda koje ste djelomično prebacili na vrtić, a da čak vrtić o tome nije ništa znao. 

Nažalost, dogodilo se to čega sam se bojao da Općina računovodstveno ne vodi dobro.  Više 

od 1,6 mil. kn su krivo prikazani rashodi. Općina se branila da je došlo do pogreške u 

računovodstvenom programu, pa da je došao neki trošak iz vrtića 221.000,00 , a ravnateljica 

ništa ne zna o tome. Ne možete 1,6 mil. kn svaliti na računovodstvene pogreške. Obavijest 

Ministarstva financija kaže da će ovlašteni tužitelj Ministarstvo financija protiv Općine 

Kloštar Ivanić podnijeti optužni prijedlog zbog postojanja osnovane sumnje da je u Proračunu 

Općine Kloštar Ivanić za 2015. god. u svojim službenim prostorijama učinio sljedeće;  

nije poduzimao mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda s osnova komunalne naknade 

na dan 31. prosinca u iznosu 368.000,00. Država očekuje od svih da naplaćuju svoje prihode. 

Vi jednostavno niste poduzimali sve mjere. Ovršite koga trebate ovršiti. Za kraj vašeg 

mandata, može se dogoditi da ovaj slučaj dođe na sud i da će Općina morati platiti. Ja bih 

molio da se u zaključak unese da današnji načelnik Željko Filipović obaveže u slučaju da 

Općina Kloštar Ivanić dobije kaznu da će ju on osobno platiti iz svoga džepa.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ne znam otkud vama ti podaci ili samo govorite 

napamet. Ono što sam rekao iza toga stojim. Dobio sam i ja 16.11. kao ovlaštena osoba, mene 

ce prvoga kazniti ako će kažnjavati, a ne Općinu Kloštar Ivanić. Revizija druga neće doći 

osim ako ju vi pozovete kao i za ovo. Ako želite, zovite i štetite ovoj Općini koliko god želite.  

MISLAV LUKŠA: Vi trebate tražiti na nekom drugom mjestu onoga tko vam je poslao taj 

nadzor jer ga ja nisam poslao. Nadzor koji će doći zbog financiranja političkih stranaka je 

nešto što će vam doći. Taj koji tvrdi da sam vam ja poslao je vjerojatno onaj koji je poslao.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Došao je mail i dobili ste u isti moment vaš mail od 

Državnog izbornog povjerenstva, otišlo je na USKOK i Ministarstvo financija i vama su u CC 

stavili.  

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Držimo se teme, imamo temu financijski nadzor i donošenje 

zaključka. Ja ću probati predložiti zaključak, a taj je da smo primili na znanje i da tražimo od 

općinskog načelnika i upravnog odjela da postupi u skladu sa zakonom i otkloni nedostatke.  

IVO ĆOSIĆ: Gosp. Lukša je po Kloštru slao nekakve poruke koje su vezane uz inspekciju 

koja je došla tu.  

MISLAV LUKŠA: gosp. Ćosiću, mislim da ja ove cijele sjednice nisam tražio ostavku gosp. 

načelnika.  

ZDRAVKO LOJNA: Naš načelnik radi savjesno. Onaj tko radi ima pravo i na pogreške. 

Revizija je napisala svoje, opomene su određene išle, a to što nije išla ovrha, je li grijeh ili nije 

grijeh  prema našim građanima koji su dužni, bez obzira o kome se radilo je manje važno. 

Molim vas da prihvatimo prijedlog gosp. Vlahovića jer je korektan i na tragu ove revizije.  

MIRKO IVAKOVIĆ: Ja sam vas predsjedniče vijeća prije početku ovoga vijeća pitao tko 

ruši načelnika?  

SINIŠA ĐURA: Prvi dio što se tiče nepravilne naplate naknade  komunalne i svih drugih je 

ušlo u proceduru nadležne institucije i to će nadležna institucija sankcionirati prema svome 

mišljenju. Druga priča koju nadležne institucije nisu našla za shodno prekršajno je ona 
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famozna greška od 1,6. mil. koju je učinio program, računalo ili službenik. U nekim 

proračunskim papirima već sam nailazio na nelogične greške. Načelniče vi bi ipak to trebali 

malo preciznije složiti.  

NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za ovrhe, svaka lokalna jedinica može odlučiti 

da se ne vrše ovrhe nad građanima te lokalne jedinice. Kažem za ubuduće. 

Vezano uz drugu stvar, dati ću primjer Križa gdje u računovodstvu rade 3 osobe, a u Ivanić 

Gradu 4 za ovaj posao koji radi Vlatka.  

SINIŠA ĐURA: Ovrha je zakonska kategorija za naplatu potraživanja koja se trebaju 

naplatiti. Mi smo maloprije donijeli Pravilnik o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Kloštar Ivanić. Sada imate alat i po njemu radite.  

MISLAV LUKŠA: Za građane koji imaju problema pri plaćanju, socijalni slučajevi. Mi 

imamo socijalno vijeće koje redovito na kraju svake godine otpisuje takva potraživanja. Ne 

možemo to primjenjivati na neka poduzeća koja to možda mogu platiti, a neće. 

KREŠIMIR BUNJEVAC: Što se tiče druge ako bude kazne, skrećem pozornost gosp. 

načelniku da ustroji hijerarhiju.  

Što se tiče ovrha, općina lijepi božićni dar daje građanima. Ja tu stojim iza načelnika da ipak 

treba biti malo fleksibilan. Ne vjerujem da ljudi to ne žele platiti, neimaština je.  

MISLAV LUKŠA: Načelnik zna zašto je dobio taj prekršaj, zato što nije godinama 

poduzimano ono što treba. Ako ste nešto mislili učiniti kao dio vlasti, a imate prilike. Danas 

ste donijeli Pravilnik. Država isto traži svoje. Ravnateljica u vrtiću je sve proslijedila 

odvjetniku i to se rješava. Postoji puno metoda na koje se dugovanje može platiti.  

KREŠIMIR BUNJEVAC: U Općini Kloštar Ivanić red postoji i tim slijedom je to išlo. Ako 

dođe revizija u vrtić, neka dođe jer se ništa ne taji.  

IVICA NOVOSEL: Ovaj problem koji je ovdje eksponiran zadire u kronologiju koja ako se 

dalje prolongira može biti vrlo nezgodna. Podsjetiti ću na neke činjenice iz povijesti iz kojih 

se moramo izvući. U zadnjih 10-15 godina bivši načelnici su također dovodili Općinu u 

poziciju gdje su građani u ovoj Općini punili budžet, a njihov novac su naši izabrani davali u 

oprost apsolutno nelogično i nedopustivo. To je plaćanje raznih odvjetničkih ureda, skliski 

teren gdje su neki lomili noge gdje smo izgubili sporove. Neki su plaćali sve potrebno, a 

drugima je to opraštano. Ja bih apelirao da mi ovdje kršimo zakon. Mi se igramo nečime čime 

se ne smijemo igrati.  Nitko ovdje ne želi skidati kožu načelniku ali mi o ovome moramo 

progovoriti jer je ovo šteta za Općinu jer radimo diskriminaciju prema našim određenim 

građanima jer se nekima oprašta, a nekima ne.  

PROČELNICA SANELA ĐURA: U ovome izvješću se govori o komunalnoj naknadi. 

Komunalna naknada ide u zastaru za 3 godine, a komunalni doprinos za 5 godina.   

 Ovdje konkretno se radi o komunalnoj naknadi. Radi se o potraživanjima koja nisu starija od 

3 godine. Danas smo donijeli pravilnik o onim potraživanjima koja su dospjela, a nisu 

naplaćena. Svima jednako.  

MIRKO IVAKOVIĆ: Gosp. Novosel je prije nekoliko godina rekao da su se opraštale cifre.  

HSS, a ja sam najviše zastupao  kada se pročelnica, prije ove pročelnice oglušila na 

180.000,00 kn. HDZ i SDP , gospodin Lojna i Novosel su  rekli da žele oprostiti. Sada recite 

d ja lažem? HSS je prije nekoliko godina to htio napraviti, a niste dali ni jedni ni drugi.  

TOMISLAV VLAHOVIĆ: Ja bih podržao diskusiju gosp. Novosela i istaknuo primjer koji 

sam iznio na prošlom aktualnom satu. Radi se o nezakonito isplaćenim sredstvima iz 

Proračuna Općine Kloštar Ivanić prema odluci povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. 

Konkretno, isplata bivšem načelniku gosp. Zlatku Golubiću. Ne znam da li je uložen trud da 

se konstatira koja su to sredstva i jesu li pokrenute mjere naplate tih sredstava.  

BOŽIDAR BALENOVIĆ: Imamo 9. točku koja govori o izvješću o obavljenom 

proračunskom nadzoru u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka. Radi se o nadzoru u 
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2015. godini. Izvješće je vrlo jasno. Ministarstvo financija je reklo gdje je Općina pogriješila, 

koji je prekršaj napravila. Idemo donijeti zaključak onako kako ga je vijećnik Vlahović rekao.  

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.  

Sa 12 glasova ,,za“ donosi se  

ODLUKA 

o obavljenom proračunskom nadzoru u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka 

 

 

T o č k a  9. 
Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura uvodi u temu.  

Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje 

donošenje Pravilnika o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 

Općine Kloštar Ivanić. 

U vijećnici je prisutno 12 vijećnika. 

Sa 12 glasova ,,za“ donosi se  

ODLUKA 

o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2016. godinu.  

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

10. R a z n o  

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.  

Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ, 

te zaključuje sjednicu u 19:35 h. 

 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 

Gabrijela Cota                                                                       Krešimir Bunjevac 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


