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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-31 

Kloštar Ivanić, 12.12.2018. 
 

                                                    Z A P I S N I K 

                                                      

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 11.12.2018. 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, Damir Kašnar,Nenad Kukec,Miljenko Majdek, Dragan Vuković, Jozo 

Vuković, Ivan Novak.,Mislav Lukša ,Denis Duvnjak 

Josip Vrbat pridružuje se sjednici u 16,10 

Danijela Bardić pridružuje se sjednici u 16,10 

Božidar Balenović pridružuje se sjednici u 16,20.  

  

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 

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad, Senka Kušar Bisić. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 13. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa  usvaja se  Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

održane 11.10.2018. 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 radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. godinu i donošenje 

Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

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

za 

            školsku/akademsku godinu 2018./2019., 
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            predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi 

            Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018. – 2020. godina,  

            predlagatelj: općinski načelnik, 

      4.   Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

           a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture         

           za 2018. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

              infrastrukture za 2018. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           c) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju         

              u 2018. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

     d)  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić            

          u  2018. g.,  

               predlagatelj: općinski načelnik 

           e) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini 

           f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i   

projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           g) II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za    

               2018. godinu,  

         predlagatelj: općinski načelnik  

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Programa javnih potreba u sportu u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) Programa socijalnih potreba u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

i) Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2019. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godinu, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

            j)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

      Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, predlagatelj: općinski načelnik 



 

3 

 

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

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

       predlagatelj: općinski načelnik 

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

Općine   Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

       predlagatelj: općinski načelnik 

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine  Kloštar Ivanić za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

      predlagatelj: općinski načelnik 

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

financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne 

naknade  

      predlagatelj: općinski načelnik 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 

      imena ulica i trgova u naseljima  

      predlagatelj: općinski načelnik 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista 

boljih -     NLB 

Godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista 

boljih -    NLB 

14. Razno. 

 

Mislav Lukša prije utvrđivanja dnevnog reda predlaže da se minutom šutnje oda počast 

umrlom branitelju Ivici Bižec s područja naše općine i umrlom bivšem zaposleniku Općine 

Kloštar Ivanić, Ivanu Matuzović.  

Također predlaže da se točka 1.i 2. razmotre prije aktualnog sata.   

 

Minutom šutnje odaje se počast umrlom branitelju i bivšem zaposleniku OKI.  

Daje se na glasanje prijedlog da se točke 1. i 2. razmotre prije aktualnog sata.   

Konstatira se da je prisutno svih 15 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja prijedlog da se točke 1. i 2. razmotre prije aktualnog sata.  

                        

                                                  T o č k a 1.  

 

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

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

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

Konstatira se da je prisutno svih 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

                                                       Z A K LJ U Č A K  

                  o Izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. godinu   

                                                               I  

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. godinu, te 

isto primilo na znanje.   
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                                                    T o č k a 2. 
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2018./2019., 

predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

Izvjestiteljica Silvija Smolčić, predsjednica Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Mislav Lukša, Željko Filipović, Božidar Balenović.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi se  

 

                                                    O D L U K A 

                                      o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2018./2019. 

 

                                                             Članak 1. 

Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima s područja Općine Kloštar Ivanić, za školsku/akademsku godinu 

2018./2019., Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija utvrdio je prijedlog lista 

kandidata za dodjelu stipendija za tekuću školsku/akademsku godinu.  

Protekom roka za prigovore na prijedlog lista, utvrđen je konačni prijedlog lista kandidata za 

dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., shodno članku 2. i 3. ove 

Odluke. 

  

                                                           Članak 2. 

Kao novčana nagrada za podmirenje troškova vezanih uz školovanje u školskoj godini 

2018./2019., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Učeničke stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuje se ukupno 6 stipendija na temelju ostvarenih bodova 

 

1. Renato Tomić, IV. Vinogradski odvojak 3,              4,87 bod. 

2. Valentina Šilipetar, Čemernica Lonjska 83,              4,87 bod. 

3 Željka Marković, Ščapovec 13,                4,67 bod. 

4 Luana Kovačević, Matije Gupca 29b, Predavec,  4,00 bod. 

5 Ivan Bertić, Veseli kutić 17, Sobočani   3,92 bod. 

6 Margareta Trupeljak, Lipovec Lonjski 83a              3,36 bod. 

   

II. Učeničke stipendije prema kriteriju izvrsnosti:  

- dodjeljuje se ukupno 11 stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1 Antonija Ćosić, Kralja Tomislava 53,    26,00 bod. 

2 Patrik Gazec, Vinogradska 6,     25,00 bod. 

3 Ena Matijević, Vukovarska 76    23,40 bod. 

4 Vilim Đura, Put u raj 10,                 22,00 bod. 

5 Nela Ivaković, Dubravačka 13, Predavec                    20,00 bod. 

6 Sara Botinčan,  Trg sv. Ivana 3   20,00 bod. 

7 Ilija Žuljević, Kralja Tomislava 135               19,48 bod. 

8 Mateo Špagnut, Kralja Tomislava 71   19,44 bod. 
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9 Kristina Klarić, Ivana Šveara 31,              18,60 bod. 

10 Nino Mališ Dijanić, Kralja Tomislava 146             18,12 bod. 

11 Gabriela Juko, Vukovarska 15R    18,12 bod. 

 

III. Učeničke stipendije prema socijalnom kriteriju: 

-dodjeljuje se ukupno 8 stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1 Viktorija Buković, Krišci 26               99,00 bod. 

2 Davor Sporiš,  Duga ulica 44     68,00 bod. 

3 Stjepan Ćosić, Kralja Tomislava 53               68,00 bod. 

4 Matea  Popović, Vinarska 82                62,00 bod. 

5 Tihana Popović, Vinarska 82                62,00 bod. 

6 Lucija Pelesk, Đure Žugaja 34    59,00 bod. 

7 Marin Kovačić, Ul. sv. Marije 24               55,00 bod. 

8 Anja Slunjski, Ščapovec 11                45,00 bod. 

 

Imenovanim kandidatima iz članka 2. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 450,00 

kuna i pripadaju im 10 mjeseci tijekom školske godine, a isplaćuju se početkom kalendarskog 

mjeseca za protekli mjesec.  

Članak 3. 

Kao novčana nagrada za podmirenje troškova vezanih uz studiranje u akademskoj godini 

2018./2019., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Studentske stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuju se 1 stipendija na temelju ostvarenih bodova:  

1 Lara Vasari, Stjepana Radića 35                         4,44 bod. 

 

II. Studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti: 

 - dodjeljuju se 3 stipendije na temelju ostvarenih bodova:  

1 Lea Kletečki, Cvjetna 12               18,12 bod.  

2 Fran Kletečki, Cvjetna 12               16,80 bod.   

3 Josipa Novaković, Donja Obreška 41   16,56 bod.  

  

III. Studentske stipendije prema socijalnom kriteriju. 
 Nije  dodijeljena niti jedna stipendija.  

 

Imenovanim kandidatima iz članka 3. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 750,00 

kuna i pripadaju im 10 mjeseci tijekom akademske godine, a isplaćuju se početkom 

kalendarskog mjeseca za protekli mjesec.  

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić da s imenovanim kandidatima iz članka 

2. i 3. ove Odluke, zaključi Ugovor o stipendiranju, sukladno Pravilniku o stipendiranju 

učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18).  

 

                                                                   Članak 5. 

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

županije.  
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- Aktualni sat 
 IZVJEŠTAJ NAČELNIKA Željka Filipović. 

 

Od zadnjeg vijeća odobrena su sredstva i odabran distributer za jesensku sjetvu. 

Obilježen dan darivatelja krvi  na prijemu uz nagradu jubilarnim darovateljima. 

Isplaćene su pomoći za drva za ogrjev. 

Raspisan i proveden natječaj za stipendije te će ovo vijeće odobriti stipendiranje brojem do 

sada najviše učenika i studenata. 

Raspisan natječaj za savjet mladih. Nije stigla ni jedna prijava.  

Općina je omogućila i darovala poklone povodom Sv. Nikole za svu djecu od 1- 10god. 

starosti sa područja općine. 

U tijeku je isplata božićnica za umirovljenike sa mirovinama do 2.000,00 kn te nezaposlene 

koji su prijavljeni na HZZO. Isplata traje do 14.12. svaki dan od 11-14h. 

Podnesen zahtjev za 50% sredstava iz EU za rekonstrukciju ceste u Čemernici Lonjskoj te su 

sredstva dobivena. 

Sačinili prijedlog rebalansa i proračuna kako bi završili uspješnu godinu i kvalitetno ušli u 

Novu 2019. 

Završeni su radovi na zamjeni krovišta područnog dijela vrtića kao i izrada nove ograde oko 

dječjeg vrtića Proljeće. 

U tijeku su završni radovi asfaltiranja na području Općine Kloštar Ivanić te slijedi uređenje 

bankina I završetak radova na investicijskom odražavanju cesta. 

Završeni su radovi na uređenju Kloštranskog bunara te smo ga u suradnji sa Udrugom 

Prijatelji Kloštra uredili I postavili adventski vijenac oko njega. 

U tijeku su završni radovi na groblju Sobočani. Iste smo prijavili i dobili sredstva za 

sufinanciranje od Ministarstva graditeljstva.  

Prijavili smo ogradu na groblju Kloštar na natječaj LAG-a Moslavina iz fondova EU. 

Dobili smo obavijest da smo prihvatljivi za energetsku obnovu zgrade općine koju smo 

kandidirali na natječaj fonda za zaštitu okoliša. Slijedi dostava ugovora tako da sljedeće 

godine možemo krenuti u te radove. 

Treba spomenuti da smo se u 9.mj. kandidirali na natječaj “Cap for you” Hrvatske 

poljoprivredne komore I odabrani u 10 najboljih projekata vezano za fondove EU u području 

poljoprivrede I ruralnog razvoja.  

Odabrani smo kao jedina općina ili grad koji su se kandidirali sve ostalo su lag, opg, i drugi 

koji su izradili projekt vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj iz EU.  Stoga su nas posjetile 

tv ekipe HRT iz emisije “U susret EU fondovima” i TV kuća N1  koji će u narednim 

emisijama zajedno sa ostalima izabranima prikazati reportažu o uspješnosti projekta dječjeg 

vrtića. To je lijepa promocija onog što smo ostvarili za našu malu općinu. 

Isto tako nas je HRT odabrala da Božićni koncert snimi u našoj župnoj crkvi 14.12. u 19h.  

Molim sve koji mogu doći da dođu malo ranije jer izravni prijenos koncerta će biti na HR-3 

točno u 19h,  a snimke će se još par puta ponoviti na Božić I Tri kralja. Isto tako snimka 

koncerta će biti na televiziji na Badnjak prije polnoćke na HRT-1. To će isto tako biti lijepa 

promocija Kloštar Ivanića i naše male općine. 

 

Jelena Lacković Žertuš: Zašto Općina Kloštar Ivanić nema Prostorni plan objavljen 

sukladno zakonskim propisima? 

Zbog lakšeg uvida investitora gospodarstvenika i građana u Prostorni plan uređenja OKI, 

postojeće podloge tekstualni i grafički dio koji je trenutno na stranicama OKI jako je loše 

kvalitete i ne odgovara današnjim standardima i formatima i piše samo izmjene i dopune.  

Po Zakonu mora biti i pročišćeni tekst,  što je otežavajuće, ispada da se nešto skriva a to je 

javni dokument koji bi svima trebao biti dostupan na jednom mjestu.  
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Neki od nas ovaj mjesec prisustvovali su na dvije  priredbe u pučkom domu.  

Već sam postavila pitanje za održavanje, grijanje i čišćenje tog prostora. Trenutno u tom 

domu grije samo jedna peć a cijeli 12 mjesec u istom se održavaju priredbe.  

Da li može jedna peć zagrijati cijeli prostor doma? 

Pitam se zašto su onda neki sjedili u jaknama i dječicu su bile hladne ručice.  

U 10 mjesecu ove godine mjesni odbori su predali planove i programe koji su trebali biti 

uvršteni u ovaj Proračun o kojem mi danas raspravljamo.  

Ja nigdje nisam vidjela koji mjesni odbori su dostavili zahtjev i koji od tih zahtjeva su 

uvršteni u Proračun o kojem mi raspravljamo.  

Vezano za tablete koje smo danas dobili zanima me: 

Po kojim cijenama su nabavljeni, tko je dobavljač, da li su ponude bile zatražene od nekih 

naših lokalnih poduzeća i da li Vi  i Vaše službe mislite da mi svi doma sjedimo i čekamo 24 

sata prije početka vijeća da dobijemo lozinke i materijale da bi se mogli pripremati za 

raspravu. Mi smo svi u radnom odnosu i punimo proračun. Ja sam više za papirnatu verziju 

materijala.  

Načelnik Željko Filipović: Vezano za objavu Prostornog plana dobiti ćete pismeni odgovor.  

Vezano uz grijanje i raspored korištenja prostorija pučkog doma dobili ste odgovor na 

postavljeno pitanje iz prošle sjednice vijeća.  

Što se tiče samih mjesnih odbora Programe i Planove dostavili su samo neki mjesni odbori i 

zahtjevi su uvršteni i u Proračun i u Programe gradnje i održavanja za 2019. godinu. 

Nakon povrata sredstava vezano za Dječji vrtić i cestu Čemernica moći ćemo izdvojiti i 

dodatna sredstva u Rebalansu u idućoj godini te ih preusmjeriti na planove i radove navedene 

u zahtjevima. Nadam se da ćemo dobiti sredstva što prije.  

Što se tiče“ tableta“ svatko ima svoje mišljenje, netko kaže da je to dobro, netko da je loše.    

To je jedan od napretka i ostale općine i gradovi rade na taj način, tko želi može koristiti i 

drugi način. Materijali za sva vijeća do sada uključujući i ovu sjednicu dostavljeni su na 

vrijeme i sukladno Pravilniku.  

Krešimir Bunjevac: Materijali za vijeća kao i za ovu sjednicu dostavljeni su 5 dana prije 

održavanja sjednice tj. u zakonskom roku.  

 

Mislav Lukša  postavlja pitanja u ime kluba NLB-a.  

Zašto ni Općinsko vijeće ni općinski odbor a posebno Odbor za financije i Proračun nisu 

vidjeli planove i programe mjesnih odbora za 2019. godinu. Jeli  mi nismo zaslužni da 

budemo upoznati sa činjenicama.  

Ovdje ćemo raspravljati o Proračunu za 2019. godinu, a nismo vidjeli zahtjeve za uvrštenje u 

Proračun. Mjesni odbor Kloštar Ivanić nije dobio nikakav odgovor na Plan i Program koji je 

uredno dostavljen općini.  

Ne znam što je točno uvršteno u Proračun za 2019. godinu, da li se uopće poštuje što su 

mjesni odbori tražili.   

Financijske Planove i Programe Proračunskih korisnika i Udruga, također nismo imali na 

uvid. 

Zašto mi vijećnici nismo to dobili na uvid i raspravljali o tome prije donošenja Proračuna?  

Zašto o tome nisu raspravljali  Odbori? 

Možda bi netko nešto predložio za svoju ulicu ili mjesto. 

 

Načelnik Željko Filipović: Sve u ovoj općini je transparentno, to je utvrdila i agencija koja se 

bavi transparentnošću i ove godine kao i prethodne, dva puta za redom smo ocjenjeni ocjenom 

odličan za transparentnost. Sve informacije smo podastrli i Odborima, kao što je i bilo na 

savjetovanju s javnošću. Mogu napomenuti da većina  općina i gradova ne provodi takav 

način transparentnosti.  
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Sve što je bilo moguće i realno je ugrađeno u Proračun za 2019. godinu. Ima jako puno 

zahtjeva i prohtjeva koje nije moguće ispuniti.  

Kao predlagač sagledao sam sve zahtjeve i sve moguće uravnoteženo uvrstio u Proračun od 

stipendija do potreba Dječjeg vrtića, i sve ostalo u skladu sa izvorima prihoda i onih koji bi se 

mogli ostvariti iz Fondova EU, županije i slično.  

 

Mislav Lukša: To je odgovor, ako ja nisam zadovoljan odgovorom i to je odgovor.  

Postavlja pitanja u osobno ime. 

 

Kada se planira izrada kanalizacije i nogostupa u Bešlincu? 

Dali imamo kakav Projekt, da li se misli nešto projektirati, kada planirate da će se to graditi? 

 

Po kojim prioritetima se asfaltiraju pojedini odvojci? 

Zašto je 9 Graničarski odvojak u Sobočanima asfaltiran samo ulaz a ulaz nije? 

Zašto Poljanski put nije cijeli asfaltiran? 

Zašto su neki odvojci u Gornjoj Obreškoj asfaltirani a neki nisu? 

Tko živi u tim odvojcima? Idu li ceste do određenih kuća i određenih ljudi? 

Jesu li ti ljudi bitniji od onih drugih, po kojem ključu se vrši asfaltiranje? 

Molim načelnika da odgovori na ova pitanja.  

Početkom održali smo minutu šutnje za Ivicu Bižec, dragovoljca domovinskog rata, kojem je 

kiša padala u kuću, isključena mu je struja u 21. stoljeću, a na sve apele njegovih suboraca 

općina i načelnik su se oglušili.   

Naš pok. zaposlenik Ivo Matuzović također je živio u bijedi otkako je otpušten iz općine.  

Hoćete li dopustiti da i drugi ljudi s područja naše općine  žive na granici siromaštva? 

Ima li općina uopće registar ljudi koji žive na granici siromaštva, znamo li koji su to ljudi i 

kome bi trebali pomoći? 

Jesmo li mi neokapitalistička ili socijalno osjetljiva općina?  

Nije sve u novcu, meni novac nije bitan.  

Što Vi načelniče mislite o tome? 

Da li se Vi predsjedniče vijeća zapitate da li i je i Vama bitan novac? 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Vezano uz kanalizaciju u naselju Bešlinec, na području  OKI djeluje tvrtka Vodoopskrba i 

odvodnja ZŽ, koja je dobila zadatak da na području OKI sukladno Odluci o aglomeraciji na 

kojem području egzistira, sukladno tome projektira vodovodnu mrežu  i kanalizaciju. 

Održali smo sastanak i zadužili poduzeće VOIO da nam rješava probleme oko vodoopskrbe i 

kanalizacije na području Općine Kloštar Ivanić kao i na ostalim područjima na kojima 

egzistira (14 gradova i općina). 

U navedeno vrijeme nakon projektiranja i dobivenih sredstava VOIO će raditi te radove.    

Mjere koje se trenutno poduzimaju je uskoro izmjena dotrajale vodovodne mreže na području 

OKI.  

Što se tiče odvojaka, dio koji je strmi napravljen je sa asfaltom, a ostali dio ići će druge 

godine sa frezanim asfaltom radi uštede tamo gdje je moguće.  

Na isti način rješavaju se i ostali odvojci. Tamo gdje je najviše bilo problema, gdje je uslijed 

kiša odlazio kamen taj dio smo riješili na način da se stavio pravi asfalt ili frezani asfalt.  

Ja sam vrlo socijalan i to dobra većina ove općine zna, od malih nogu pomagao i nastojao 

pomoći svakom stanovniku ove općine.  

Ono što ste spomenuli za dragovoljca domovinskog rata u Općinu Kloštar Ivanić nije 

dostavljen nikakav zahtjev tako da na socijalnom vijeću nije mogao ni biti razmatran ni 

financiran.  
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Nenad Kukec: Već 4 puta postavljam isto pitanje. Semafor u ulici Stjepana Radića kod 

bunara. Odgovor je bio samo „neizvedivo“. Molim odgovor ako je to neizvedivo, ja ću ga 

napraviti.  

 

Načelnik Željko Filipović: Što se tiče tog semafora, uputili smo dopis ŽUC u i dobiven je 

odgovor da će zajedno sa nama napraviti prijedloge onog što mi želimo i kao član Odbora za 

komunalnu djelatnost biti ćete o tome upoznati. Ponovno ćemo im skrenuti pozornost da se 

ide u projektiranje toga da zaštitimo djecu na putu do škole. 

 

Jozo Vuković: Predsjednik nogometnog  kluba Kloštar kao i svi ostali članovi dali su 

ostavke.  

U prvom mjesecu kreće se sa pripremama. Nemamo ni trenera, djeca idu igrati nogomet u 

Ivanić, što je žalosno.  

Nemojte dozvoliti da se politika umiješa u nogometni klub. Stavite ljude u Odbor koji znaju 

voditi klub.  

Pitanje predsjedniku Općinskog vijeća: Da li je moguće da se prostor bivše galerije 

prenamjeni u prostor koji bi bio „spomen soba za branitelje“? 

Spomenik u Parku hrvatskih branitelja, tko je projektirao? To ne doliči spomeniku hrvatskim 

braniteljima. Isti taj spomenik kao i spomenik NOB-a trebalo bi preseliti na groblje u Kloštru, 

kako bi se mogli dostojni pokloniti, a ne da se rade cirkusi.  

 

Načelnik Željko Filipović: Vezano za NK Kloštar, predsjednik nije dao ostavku. Politika se 

ne miješa u NK . Ja sam član odbora NK i koliko mogu utjecati da to dođe na bolje utjecat ću.  

Bilo bi najbolje da taj klub vode oni koji su u njemu igrali i koji imaju djecu koja igraju u tom 

klubu. Kao načelnik ne mogu se miješati u rad Udruga. 

Što se tiče prostora za spomen sobu branitelja, dok se kompletno iz tog prostora iseli arhiva 

Dječjeg vrtića tada će se na vijeću razmatrati dodjela prostora za tu namjenu.  

Denis Duvnjak: Bilo je govora o Vodoopskrbi i Odvodnji te je načelnik rješavanje problema 

prebacio na tu firmu.  

Igrom slučaja taj projekt je u mojim rukama i moram napomenuti da je Kloštar vrlo malo 

obuhvaćen tim projektom, jedan od razloga je inertnost našeg načelnika koji nije na vrijeme 

reagirao kada je trebalo i na vrijeme uključiti pojedine ulice (npr. Babonićeva i sl.). 

Pitanje načelniku; zašto je bio inertan po tom pitanju? 

To je projekt Europske unije vrijedan 600,700 miliona kuna. Mogli smo vrlo jeftino dobiti 

širu mrežu na području OKI.  

Načelnik Željko Filipović:Načelnik nije tu inertan, dogovoreno je sa direktorom poduzeća i 

ostalima i nije u pitanju samo projekt aglomeracije Ivanić već i aglomeracije Lipovec Lonjski 

gdje spadaju ostala naselja koja nisu obuhvaćena ovim projektom neki radi imovinsko pravnih 

odnosa. Babonićeva ulica je ispala radi toga što je to vodila Odvodnja Ivanić Grad a sve ostale 

je na drugim aglomeracijama gdje bi trebala VIO pripremiti projekte zajedno sa Hrvatskim 

vodama i kandidirati na projekte EU, HV i slično.  

Ivan Novak: Komentar na načelnika kada je rekao da se nitko nije prijavio na savjet mladih.  

To je žalosna istina, jasna poruka svima nama.  

Pitanje postavljam 4 puta za Vukovarsku ulicu prema kraju Lipovca Lonjskog koja se raspada 

(opet su rupe na rupi).  

Ima li novaca za asfaltiranje barem tog dijela kraja ulice prema Lipovcu.  

Što je sa grbom OKI? 

Načelnik Željko Filipović: 
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Vezano za Vukovarsku ulicu, u ovoj godini nismo dobili sredstva jer od regionalnog razvoja 

nisu odobravali projekte za nerazvrstane ceste s razlogom što to neće biti više financirano iz 

EU već iz vlastitih sredstava i sl.  

Upućen je prijedlog ŽUC-u da se navedena cesta prebaci u nadležnost županijskih cesta jer 

ista povezuje dvije županijske ceste jednu prema Ivaniću, druga prema Brckovljanima.  

Prebacivanjem u nadležnost navedene ulice rješavali bi sanaciju iste od strane ŽUC-a i 

županije. Za veličinu ove općine je dosta veliko izdvajanje za održavanje nerazvrstanih cesta.  

Nadam se da će taj prijedlog  biti  u razmatranju i da će ta i ostale ceste preći u državne ceste, 

tada bi nama bilo lakše da veći dio cesta održavaju ŽUC-e. 

Što se tiče grba OKI, potrebno je da Općinsko vijeće donese odluku o istom a zatim da taj 

prijedlog usvoji Zavod za heraldiku.  

 

Božidar Balenović postavlja pitanja  u osobno ime: 

Ulična rasvjeta na Vidikovcu potrebno je da se izmjene  lampe koje ne svijetle a isto tako je to 

potrebno učiniti i na drugim mjestima. 

Znakovi uz cestu, smeđa signalizacija (znakovi su izokrenuti u pogrešnom smjeru). 

Zašto božićna rasvjeta svijetli cijelu noć, da li je to potrebno 24 sata? 

Rupe na cestama posebice na križanju ulice Vidikovac potrebno sanirati. 

Također predlažem da se postave tkz „ležeći policajci“ od kružnog toka uz objekt „Amadeus“ 

prema vinogradima.  

U VI d Vinogradskom odvojku, Marica Juranović zamolila je da se na vijeću iznese njezina 

problematika o otjecanju vode.  

 

Načelnik Željko Filipović:  

Što se tiče ulične rasvjete zamijeniti će se lampe koje ne svijetle na cijelom području OKI.  

Što se tiče prometnih i znakova obilježja ispraviti će se oni koji su okrenuti na krivi smjer.  

Božićna rasvjeta svijetli cijelu noć ona rasvjeta koja nije spojena na javnu rasvjetu to je 

nekoliko stabla, jedan bor i oko bunara.  

Što se tiče krpanja rupa probati će se riješiti do kraja godine i taj sporni dio prometnice, ako se 

ne stigne onda odmah u početku slijedeće godine.  

„Ležeći policajci“ bilo je još prijedloga i to smo uputili zahtjev ŽUC-u za postavljanej, koji 

nas je uputio na ograničenje brzine propisane na prometnicama.  

Što se tiče zahtjeva Marice Juranović pokušali smo riješiti problem ali za suradnju je potrebno 

imati dvije strane. Neko je uporan, netko manje uporniji.   

 

Božidar Balenović postavlja pitanja  u  ime kluba NL BB: 

Vidimo načelniče da se puno radi na materijalnom uređenju mjesta što je prihvatljivo.  

Pitanje, što se radi na onom duhovnom, idejnom, možda različitim ili negodovanju.  

Budući da si ti načelniče prvi čovjek općine, što misliš o Marakaškom sporazumu, što bi mi 

poduzeli da izbjeglice dođu u Kloštar? 

Što misliš o Istambulskoj konvenciji? 

Što misliš o istospolnim brakovima? 

 

Načelnik Željko Filipović: Podržavam Marakeš i Istambulsku konvenciju, isto tako sukladno 

Zakonu koji je usvojen dozvoljava se i istospolni brak.  

 

Josip Vrbat: Saziv za vijeće stigao je 5 dana prije održavanja sjednice ali ostali materijali za 

vijeće dobivamo na kapaljku.   

Pitanje za komunalnu redarku; pitanje su postavili stanovnici Bešlinca koji su primijetili da se 

na groblje u Bešlincu navozi  glomazni otpad. Da li je to po pravili, da li se to smije? 
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Da li OKI raspolaže sa kakvim poljoprivrednim zemljištem koji  može dati u zakup ili 

prodaju? 

 

Građani Lipovca Lonjskog žale se da nemaju grijanja u prostorijama NK Lipovec. Navodno 

im je bojler zamijenjen sa nekim starim koji nije u funkciji. Molim da to provjeri komunalni 

redar na terenu.  

 

Načelnik Željko Filipović: Odgovor na prvo pitanje dobiti ćete u pismenom obliku.   

Na vijeću smo usvojili Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i sada idu dodatne 

izmjene jer su Hrvatske šume dale dodatne mišljenja. Nakon toga ćemo imati više informacija 

na sjednici vijeća.  

NK Lipovec privremeno je prestao funkcionirati pa samim time ne koristi ni prostorije, nadam 

se nastavku rada u proljeće kada će sve biti ponovno pušteno u pogon.  

 

Danijela Bardić: U Čemerničkoj ulici prilikom kopanja grabe kada se radio most nastala je 

rupa koja baš nije vidljiva već prilikom prometovanja i mimoilaženja dva auta dolazi do 

problema. Već je na tom mjestu bilo oštećenja na dva automobila. Tom prilikom upućeno je 

upozorenje komunalnom redaru da se  taj dio postavi signal upozorenja, neko signalizirajuće 

upozorenje a na koji nije reagirano.  

Apel na načelnika da upozori komunalnog redara da budu ljubazni prema građanima da im 

odgovore i dostavljaju odgovore na njihova pitanja i rješavaju njihove probleme, a ne da kad 

ih traže odgovore na svoje već postavljeno pitanje da ih još „našpotaju“.  

Apel da budu ljubazni prema građanima i njihovim zahtjevima.  

 

Završava se aktualni sat i predlaže pauza od 5 minuta.  

 

 

                                                         T o č k a  3.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje I Izmjena Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje 2018. – 2020. godina,  

            predlagatelj: općinski načelnik, 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom I Izmjena Programa potpora 

poljoprivredi OKI. 

Otvara se rasprava.  U raspravi učestvuje Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i  daje na 

glasanje. 

U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.   

Jednoglasno se donose 

I IZMJENE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR     

                 IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINA 

 

                                               T o č k a 4. 

 

      Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

           a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture     

           za  2018. g., 

           b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

            infrastrukture  za 2018. g.,predlagatelj: općinski načelnik 

           c) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

               u 2018. g.,    predlagatelj: općinski načelnik 

     d)  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić        
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        u   2018. g.,   predlagatelj: općinski načelnik 

           e) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini 

           f) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           g) II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za    

               2018. godinu,  

         predlagatelj: općinski načelnik  

Računovodstveni referent, Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Programima kako su 

navedeni u dnevnom redu.  

 

Otvara se rasprava. 

Rasprava je objedinjena za sve navedene pod točke.  

.     U raspravi učestvuje Mislav Lukša.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje kako je redom navedeno.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 15 vijećnika.  

 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture     

           za  2018. g., 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se  

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  

            infrastrukture  za 2018. g. 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se  

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

      u 2018. g.,     

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se  

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

u   2018. g.,   
Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se  

I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se 

            II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu     

             i  projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine, 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih donose se 

II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za              

2018. godinu,  

 

                                               T o č k a 5.  

 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

h) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

i) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

j) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

k) Programa javnih potreba u sportu u 2019. g.,  
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      predlagatelj: općinski načelnik 

l) Programa javnih potreba u kulturi u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

m) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

n) Programa socijalnih potreba u 2019. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

i) Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2019. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godinu, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

            j)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

Računovodstveni referent, Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Programima kako su 

navedeni u dnevnom redu.  

Otvara se rasprava. 

Rasprava je objedinjena za sve navedene pod točke.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Željko Filipović, Denis Duvnjak, Ivan Novak, 

Božidar Balenović, Danijela Bardić, Nenad Kukec, Krešimir Bunjevac.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje redom kako je navedeno.  

U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi se   

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  

Sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi se   

     

Program  održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

Sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi se se    

Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2019. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi se 

Program javnih potreba u sportu u 2019. g.,  
Sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi  se    

Program javnih potreba u kulturi u 2019. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih glasova donosi se   

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2019. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržana donosi se 

Program socijalnih potreba u 2019. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržana donosi se 

 Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržana donosi se 

 

Odluka o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2019. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godinu, 

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržana donosi se 

      
 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,  
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                                                   T o č k a 6.  

 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

 Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

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 2019. godini u iznosu od 

500.000,00 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. 
           Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

 

                                                            T o č k a 7.       

   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

       predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

ODLUKA O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA IVANIĆ - GRAD 

 

I. 
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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 2019. 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.).  

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

županije“. 

 

                                                              T o č k a 8. 

                                                              

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

       Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

       predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Analize. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

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

 

               Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

                                 Kloštar Ivanić za 2018. godinu, 

 

 

                                                          T o č k a 9.  

 

  Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

      Kloštar Ivanić za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

      predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Plana. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 10 glasova „za“i 5 suzdržanih   donosi se  

 

                  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

      Kloštar Ivanić za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 
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                                                           T o č k a 10. 

 

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

 okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 15 glasova „za“ i 5 suzdržanih   donosi se  

 

                                                             O D L U K A  

o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2019. godini 

 

Članak 1. 
Na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 

40/15), Općina Kloštar Ivanić može u 2019. godini financirati slijedeće programe, projekte i 

manifestacije od općinskog značaja: 

1. programi koji se temelje na očuvanju i promicanju autohtone kulturne baštine, 

izvornih običaja i tradicije Republike Hrvatske i  Općine Kloštar Ivanić te 

kojima se zadovoljavaju potrebe građana Općine Kloštar Ivanić u području 

kulture (osobito djece i mladih).  

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1016, Aktivnost A 101601 u ukupnom iznosu 

od 260.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i 

ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 70.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-10 

udruga. 

2. programi koji se temelje na poticanju i promicanju sportskih aktivnosti (osobito 

djece i mladih), sportskih – rekreacijskih aktivnostima građana te provođenje 

sportskih takmičenja. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1014, Aktivnost A 101401  u ukupnom 

iznosu od 305.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može 

prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po 

pojedinom programu  je 170.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa 

sa 1-12 udruga. 

3. programi koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog 

rata. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1017, Aktivnost A 101702  u ukupnom 

iznosu od 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti 

i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 50.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-3 

udruga. 

4. programi koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1008, Tekući projekt T 100801  u ukupnom 
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iznosu od 50.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti 

i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 30.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-5 

udruga. 

5. programi koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog 

područja. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1007, Tekući projekt T 100708  u ukupnom 

iznosu od 20.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti 

i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 15.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-5 

udruga. 

6. programi u okviru javnih potreba iz područja socijalne skrbi i humanitarne 

djelatnosti. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1012, Aktivnost A 101210 u ukupnom iznosu 

od 10.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i 

ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 5.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-5 udruga. 

Članak 2. 
Sredstva navedena za programe u članku 1. raspodijeliti će se na temelju javnog 

natječaja/javnog poziva za financiranje projekata udruga, sukladno važećim propisima, o 

čemu će se sa korisnicima financijskih sredstava sklopiti Ugovor.  

Članak 3. 

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

županije“. 

 

 

                                                              T o č k a 11.  

 

 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

 predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Jelena Lacković Žertuš.  

 Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ , 2 „protiv“ i  3 suzdržana glasom donosi se  

 

                                                                ODLUK A  

                                   o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

                                                                    Članak 1. 

Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade određuje se u visini od 4,20 kn godišnje 

odnosno 0,35 kn mjesečno po četvornom metru (m²) korisne površine stambenog prostora u 

prvoj zoni Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                   Članak 2. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za izračun 

komunalne naknade („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 19/2004.). 
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                                                                   Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ , a 

primjenjuje  se od 1. siječnja 2019.godine.  

 

                                                             T o č k a 12.  

 

 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 

 imena ulica i trgova u naseljima  

predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Jelena Lacković Žertuš.  

 Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 13 glasova „za“ i 2   suzdržana glasa donosi se  

 

 

                                                         O D L U K A 

                              o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 

                                             imena ulica i trgova u naseljima 

 

                                                                     I. 

U Odluci o određivanju imena i trgova u naseljima Kloštar Ivanić i dr. (Službeni vjesnik 

Općine Ivanić Grad broj 1/92, 13/92 i 10/95, Glasnik Zagrebačke županije broj 8/2000, 

Službene novine Općine Kloštar Ivanić broj 5/2011, Glasnik Zagrebačke županije broj 12/17), 

u članku 1. toč. IV. Naselje Kloštar Ivanić: 

Iza točke 77. dodaje se točka 78. koja glasi: 

„78. Voćarska ulica – u naravi je put k.č.br. 3578 i k.č.br. 3579 obje u KO Kloštar Ivanić. 

Ulica počinje sa k.č.br. 4341 KO Kloštar Ivanić a završava sa k.č.br. 3580 KO Kloštar Ivanić. 

 

                                                                  II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

                                                            T o č k a 13.  

 

 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

      financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista boljih 

-         NLB 

 

Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Božidar Balenović.  

 Zatvara se rasprava. U vijećnici je prisutno 15 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ , 2  protiv i 3  suzdržana glasa donosi se  

 

                                                             O D L U K A 

                       o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje  

                         iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku  

                                               Nezavisna lista boljih – NLB 
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                                                                    I. 

Ovom se Odlukom političkoj stranci Nezavisna lista boljih – NLB obustavlja isplata sredstava 

utvrđena Odlukom o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. 

godinu,  za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić izabranih s liste grupe birača („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) zbog 

neobjavljivanja podataka o donacijama primljenim tijekom godine u skladu s člankom 26. 

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe za što je rok bio 15. srpanj 

2018. godine, do objave podataka o donacijama, a iznos isplate umanjuje se razmjerno 

vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave.  

  

                                                                 II. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                III. 

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

županije“. 

 

                                                     T o č k a  14.  

Razno. 

 

Završeno u 20,00 sati.  

 

Zapisničar:                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                                               Krešimir Bunjevac  


