
            
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  
Klasa: 021-05/21-01/01 

Ur.broj:238/14-01-21-11 

Kloštar Ivanić, 23.09.2021.  

 

                                        

                                                      Z A P I S N I K  

 

 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 23.09.2021. godine s 

početkom u 16,10 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.  

Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, Krešimir Bunjevac.   

Zapisnik vodi Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent. 

Sjednica je javna. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: 

 

Damir Kašnar, Miljenko Majdek, Krešimir Bunjevac, Branko Šafran, Zlatko Bunjevac,Ivo 

Ćosić,  Božidar Balenović, Jozo Vuković, Miroslav Hlad, Mislav Lukša,Đurđica Grganja, 

Kristina Borić dolazi u 17,28.  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Anita Sušac  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić – Željko Filipović 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela – Sanela Đura  

Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Tomislav Masten, direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja  Zagrebačke županije 

Dražen Hlad, direktor trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o 

Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva IVAKOP d.o.o.  

Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić Grad  

Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog Radio Ivanića. 

Predstavnik Obiteljskog Radio Ivanića- Vesna Gregčević Jelica  

Snimatelj Obiteljskog Radio Ivanića- Zvonimir Gaiger  

 

Krešimir Bunjevac: 

 

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja 

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća. 

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

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, održane 08.07.2021. godine.  

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 11. vijećnika.   



 

 

Za 3. sjednicu  se predlaže  slijedeći dnevni red: 
 

 

 

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

ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. godinu i donošenje 

Zaključka, 

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,  

3. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu 

i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević  

4. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. 

godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktor g. Dražen Hlad  

5. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,  

6. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje 

Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

7. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - 

kolovoz 2021. godine i donošenje Zaključka.  

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić 

 

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

području Općine Kloštar Ivanić na projekt rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar 

Ivanić, unutar Mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. 

Predlagatelj: općinski načelnik  

9. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod 

Privredne banke Zagreb d.d. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

10. Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić:  

a) Odbor za financije i proračun 

b) Socijalno vijeće 

c) Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 

promet i imenovanje ulica i trgova, 

d) Fond za poljoprivredu 

e) Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

f) Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH I drugih država 

g) Odbor za branitelje 

h) Odbor za kulturu i turizam 



predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

14. Razno 

 

Krešimir Bunjevac predlaže da se točka aktualni sat  stavi na mjesto iza točke 7. radi 

prisutnosti izvjestitelja po predloženim točkama.  

 

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  

Mislav Lukša: 

U točku 11. dodati razrješenje predsjednice Mandatne komisije i imenovanje novog člana.  

Damir Kašner: 

Donošenje Odluke o razrješenje predsjednice Mandatne komisije i imenovanje novog člana 

predlaže da to bude  u novoj točki pod rednim brojem 14. 

Točka razno stavlja se pod točku 15.  

Mislav Lukša prihvaća prijedlog Damira Kašner kako je gore navedeno.  

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac: 

Zatvara  raspravu i daje na glasanje izmjenu u redoslijedu tako da se točka aktualni sat stavi 

na mjesto iza točke 7.radi prisutnosti izvjestitelja po predloženim točkama. 

Jednoglasno se usvaja navedeni prijedlog.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Daje se na glasanje prijedlog Damira Kašner za novu točku dnevnog reda koja glasi  

 Donošenje Odluke o razrješenje predsjednice Mandatne komisije i imenovanje novog člana 

Predlaže da to bude  u novoj točki pod rednim brojem 14. 

Jednoglasno se usvaja navedeni prijedlog.  

Daje se na glasanje cjelokupni dnevni red sa usvojenim izmjenama i dopunama.  

Jednoglasno se usvaja dnevni red  sa usvojenim izmjenama i dopunama. 

 

                                                      T o č k a  2.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka, 

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten, upoznaje prisutne sa Izvješćem o poslovanju 

trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA   ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 

2020. Godinu. 

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Božidar Balenović, Miljenko Majdek, Miroslav Hlad.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

          

 

                                                           Z A K L J U Č A K  

                                    o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  

         VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. g. 



 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA 

I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. godinu,  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

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

 

                                                       T o č k a  3.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević, upoznaje prisutne sa Izvješćem o 

poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu 

 

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Zlatko Bunjevac,  Mislav Lukša i Božidar Balenović, Zatvara se 

rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

          

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

             o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

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

2020. godinu,  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

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

 

 

                                                 T o č k a 4.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktor g. Dražen Hlad, upoznaje prisutne sa Izvješćem o poslovanju trgovačkog 

društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. Godinu. 

Sjednici vijeća pridružuje se vijećnica Kristina Borić.  

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i  Božidar Balenović 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  



Jednoglasno se donosi  

          

                                              

                                                       Z A K L J U Č A K  

             o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. 

za 2020. godinu te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

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

 

                                           

 

                                                T o č k a  5.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer, upoznaje prisutne sa Izvješćem o 

poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. Godinu. 

 

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Zlatko Bunjevac  i  Božidar Balenović 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

                          o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 

2020. godinu  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

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

 

 

 

 

                                             T o č k a   6. 

  



Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić, upoznaje prisutne sa Izvješćem o radu 

knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu 

 

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Božidar Balenović 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                                 Z A K L J U Č A K  

                          o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu  te 

isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

 

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

 

 

                                      

                                                 T o č k a 7.  

 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - kolovoz 

2021. godine i donošenje Zaključka.  

Radi spriječenosti prisustvovanja izvjestitelja  rasprava po ovoj točki odgađa se za slijedeću 

sjednicu Općinskog vijeća.  

 

  

                                                                T o č k a 1. 

                                                             A k t u a l n i   s a t 

 

Načelnik Željko Filipović iznosi: 

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

U Općini Kloštar Ivanić su  izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete na obilaznici i dijelu 

ulice Stjepana Radića te je jučer puštena rasvjeta nakon priključenja na mrežu HEP-a. Slijedi 

prijava istih radova za tehnički pregled. 

Izgradnja nogostupa u ulici Kralja Tomislava se izvodi i u narednih mjesec  dana će se radovi 

završiti. 

Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Parku branitelja su u tijeku, radovi kasne te će se 

izvoditelju naplatiti kašnjenje nakon izvedenih radova sukladno ugovoru. 

Izvršene su sve pripreme za prijavu projekta rekonstrukcije vatrogasnog doma DVD Kloštar 

Ivanić na natječaj EU mjera 7.4.1. te je jučer za isti projekt dobivena i građevinska  dozvola. 

Prema informacijama  od  Razvojne agencije ZŽ i djelatnika koji nas prati za taj projekt po 



broju bodova smo najbolji u Zagrebačkoj županiji te stoga su nam šanse najveće i da nam taj 

projekt prođe na natječaju u RH.  

Za početak škole općina je financirala školske radne bilježnice do iznosa predviđenim 

proračunom i produženog boravka ovisno o epidemiološkoj situaciji za 1 i 2 razred OŠ Braće 

Radića. 

Trenutno je još uvijek na pregledu dokumentacija tj. Ponude za modernizaciju javne rasvjete 

na cijelom području OKI i nakon pregleda stručnog dijela donijeti će se odluka o odabiru 

sukladno raspisanom natječaju i Zakonu  javne nabave. 
Redovne aktivnosti po Ugovoru za održavanje nerazvrstanih cesta su u tijeku a neke su i 

izvršene kao npr. sanacija udarnih rupa u ulicama Sv.Duha, križanje Čemerničke i Cvjetne, 

Badalićeva, IV.Vinogradski odvojak, Ščapovečka i Duga ulica, te sanacija poljskih puteva 

Čemernica Lonjska, Gaji i Lipovec Lonjski. Slijede i druge sanacije.  

I za kraj situacija sa covidom svaki dan je sve gora i gora. Dječji vrtić koji je započeo sa 

radom 1.9. trenutno radi sa 6. skupina jer su 4. zbog covida u izolaciji. Peta skupina se danas 

vratila iz izolacije tako da prema riječima epidemiologa ovaj delta soj se jako širi među 

najmlađima. Trenutno je i jedan 4. razred OŠ  u samoizolaciji a i u ostalim razredima ima 

pojedinačno nekoliko učenika zaraženih i sukladno tome u samoizolaciji.  

 
Mislav Lukša:  

Zahvaljujem se načelniku za nogostup u ulici Kralja Tomislava. Krajem 2014. god. počeli su 

se pripremati projekti za nogostup i sada se to privodi kraju.  

Pitanje načelniku: Dali ima kakav datum, kada bi mogli očekivati otvorenje i puštanja u rad 

tog nogostupa i dali ćemo obnoviti i nogostup prema centru, barem početni dio od Trga 

Svetog Ivana prema Svetom Duhu (od promenade do semafora) nakon izvođača radova 

vodoopskrbe i HT? Jeli postoji mogućnost da se nešto učini u suradnji sa izvođačima da se 

sanira nogostup nakon izvedenih radova? 

Dom u Čemernici, prije ljeta ste obećali da će to biti u kolovozu. 

Kada planirate započeti i završiti radove na starom domu u Čemernici? 

Počela je nova školska godina i maleni su krenuli u školu. Žaljenje za poginulom djevojčicom 

u Bešlincu. 9 godina upozoravam da se u Bešlincu napravi nogostup.  

Što načelniče činite po pitanju tog nogostupa i biciklističke staze kako bi se zaštitili pješaci  

izbjegle prometne? Također nogostup u Predavcu? Želio sam pitati policiju, čovjek nam se 

vrtio autom po centru, udario u drugi  auto par sekundi nakon što je dečko bio na tom mjestu.  

Kakvo nam je stanje, tko je tu odgovoran , što možemo učiniti, što planirate po pitanju 

sigurnosti prometa (poginulih, ozlijeđenih, biciklista) pješački prijelazi? Kakvo nam je to 

stanje u prometu? 

Što se može učiniti u  suradnji sa županijskim cestama i ŽUZC? 

Potrebno je napraviti semafor u ul. Stjepana Radića prema Vukovarskoj  sa treptajućim 

svjetlima i upozorenje na prekoračenje brzine i ležeće policajce u Vinogradskoj.  

Kako je moguće da centar nije bio zatvoren za Veliku Gospu a ljudi i djeca  hodaju ? Bilo  je 

divljanja i ludovanja u vožnji i prometu i sva sreća da se nešto nije desilo. Kako je to 

dozvoljeno? 

Školska patrola ne funkcionira u Školskoj ulici makar imamo i znak da je tamo radi toga što 

niste željeli financirati  uniforme za istu.  

Javna rasvjeta je uvedena na zaobilaznici i hvala Vam na tome.  

 

Pitanje mještana , bivšeg vijećnika  gosp. Kukec koji je vrlo nezadovoljan i ljut.  

Kako na koji način i kojom dinamikom Vi to radite, po kojim projektima zašto se pola 

rasvjetnih tijela izmjestilo na drugu stranu i zašto se čovjeku ušlo u posjed i zašto je rasvjeta 

cik cak? Zašto se pola rasvjete stavilo na jednu stanu a drugi na drugu stranu? 



Načelnik Željko Filipović: 

Nogostup u ulici Kralja Tomislava, završetak se planira u idućih mjesec dana.  

Sanacija prvog dijela i ostalih nogostupa planirala se ove godine  iz sredstava prodaje  

Ivaplina. Taj momenat se nije desio.  U Proračunu za iduću godinu država planira uvrstiti 

sredstva za sve vrtiće i na taj način rasteretiti općine i gradove. Ta sredstva koja bi ostala u 

našem proračunu nekih cca 5 mil kuna usmjerilo bi se na uređenje nogostupa, prijelaza i cesta.  

Kada bi ceste koje su sad  u nadležnosti ŽUC  bile predane na upravljanje općinama i 

gradovima, više bi se moglo izgraditi i utjecati da se naprave nogostupi i  izgrade ceste. 

Više bi se moglo napraviti jer se preklapaju ovlasti na upravljanju tim cestama  

Još od 2013. god za Stjepana Radića, Lipovec, Vinogradski, Školsku  i  na cesti prema 

Dubravi  napravili smo projekt za usporivače i prijelaze. ŽUC nam je na to i dao suglasnost i 

trebao je napraviti projekte za iste. Do sada se ništa nije napravilo osim treptajućeg svjetla u 

ulici Stjepana Radića. Mi tražimo da ŽUC  to napravi a mi smo spremni sufinancirati. 

Također  prijelaz kod sportskog parka osigurali smo 20.000,00 kn , u Školskoj ulici i ostala 

kritična mjesta. ŽUP je trebala napraviti projektnu dokumentaciju na osnovu koje bi mi 

montirali ta dva prijelaza.  

Rušenje dom u Čemernici  izvesti će se do kraja godine po planiranom projektu.  

Iz mjere koje bi država financirala vrtić  za nas je to veliko izdvajanje koje bi usmjerili na 

sanaciju cesta, nogostupa i prijelaza.    

Zlatko Bunjevac: 

Priključenje kanalizacije u Ščapovcu, nastao je problem prekopa cesta ili prebacivanje nivo pa 

se ne mogu spojiti na isti.  

Parking na groblju Sobočanima treba urediti jer ljudi parkiraju po okolnim vinogradima. 

Kada će se početi vršiti priključci vode na objekte u kutu u Lipovcu koji je sad izgrađen? 

Radi se o nekim aktivnostima na cesti u Staroj Marči, prema imanju gosp. Balenovića. 

Ja se slažem da se to asfaltira ali također tražim se da se izvedu radovi do kraja te slijepe ulice 

i omogući pristup branitelju koji se nalazi na kraju te  ulice.  

Načelnik Željko Filipović:  

Vodoprivreda vrši priključke na kanalizacijsku  mrežu, potrebno je zatražiti izvršenje istih u 

Ščapovcu. Potrebna je volja sa oba dvije strane da se izvrši realizacija.  

Što se tiče parkirališta za groblje, isto je počišćeno i ići ćemo u realizaciju uređenja platoa za 

parkiralište. 

Što se tiče priključenja na  novu vodovodnu mrežu u Lipovcu potrebno je proći tehnički 

pregled i nakon toga ići u priključenje.  

Što se tiče saniranja ceste u staroj Marči sanira se općinski dio ceste. Nije na ničije traženje 

već se sanira onaj dio koji je potreban i nadam se da će se sanirati i dio koji vodi do gospodina 

koji je na kraju te ulice.  

 

Branko Šafran: 

 Na 2. sjednici Općinskog vijeća postavio sam neka pitanja načelniku a ne gosp. Dokmaniću.  

Na vijeću se postavljaju pitanja načelniku na koja on može odgovoriti, ukoliko neka pitanja 

iziskuju dostavu neke dokumentacije onda se odgovori traže u pismenom obliku. Od zadnjeg 

vijeća prošlo je 76 dana, odgovor koji sam dobio jučer od gosp. Dokmanića  ne odnosi se na 

moje postavljeno pitanje. Smatram da sva pitanja koja se traže u pismenom obliku odgovori 

na njih se ne dobivaju.  

Na moje postavljeno pitanje na prošloj sjednici koja glase: Koja su rasvjetna tijela projektirana na 

zaobilaznici a koja su ponuđena? Da nam se dostavi dokumentacija , da li ćemo dobiti 

zadovoljavajuću opremu i da li je to oprema koja je u projektu?  

Kada će se krenuti sa odabranim izvođačem? 



Kada će se sanirati Naftaplinska ulica u Sobočanima, te koji je zahvat planiran zbog loše podloge i 

da li za isto postoji projekat i troškovnik?  Molio sam da mi se dostavi troškovnik u pismenom 

obliku.  

Tražio sam da mi se prezentira koja oprema će biti ugrađena po projektu.  

Najavljujete tehnički pregled, zanima me kako će tehnički pregled proći jer po onome što je 

vidljivo iz projektne dokumentacije i na osnovu koje je Općina  Kloštar Ivanić dobila građevinsku 

dozvolu to nisu ti radovi. Volio bi da me netko uvjeri da je ugrađena ta oprema koje je tražena i da 

smo platili sve radove u onom obimu koje smo i naručili.  

Predlažem Općinskom vijeću da za neke radove koje financiramo da se odredi komisija od strane 

vijećnika i da se napravi interni tehnički pregled i da se ustanovi ono što je izvoditelj naplatio, da 

li je nadzor odradio svoj posao i dali je išlo sve prema projektu i dali je u skladu sa projektnom 

dokumentacijom. 

Čita odgovor  gosp.Dokmanića:  

U točci razno u sazivu je postavljena projektna dokumentacija u kojoj je vidljivo sve projektirano i 

traženo.  

Sukladno projektu ponuđene i ugrađene su Phillips svjetiljke odgovarajućih projektiranih 

karakteristika i snage. 

Naftaplinska ulica u Sobočanima je sanirana putem redovnog održavanja nerazvrstanih cesta 

(udarne rupe), dok pojačano održavanje može biti izvedeno nakon završetka radova na 

aglomeraciji Ivanić Grad, čiji je postupak završio javno savjetovanje, te je u postupku objave 

javnog natječaja od strane Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije kao investitora. 

Sa 23. sjednice Kloštar Ivanić, 12.03.2020. 

Branko Šafran iznosi: 

Do kraja 3 mjeseca potrebno je potpisati Ugovor o aglomeraciji Ivanić koji obuhvaća taj dio 

kralja Tomislava – Caginec i izgradnja kanalizacije ide tom dionicom Sveti Duh, Sobočani. 

Potrebno je potpisati taj Ugovor za financiranje izgradnje koji se financira djelom iz sredstava 

evropskih fondova, dijelom Hrvatskih voda a tom dionicom ide nogostup. Kada se izvrše 

radovi na aglomeraciji ide se sa nogostupom u drugoj fazi. 

            

Tražio sam projektnu dokumentaciju i dokumentaciju što će se raditi u Naftaplinskoj ulici 

Tko odgovara u općini za izvođenje nekvalitetnih radova? 

Tko je i kada prema bilo kojem izvođaču pokrenuo postupak i naplatu za izvođenje 

nekvalitetnih radova? 

U proteklih 4 god  više puta se postavljalo pitanje komunalne problematike čestice koja se 

nalazi na ulazu u Sobočana a na kojoj je izrasla šuma. Ista je građevinska čestica.  

Na traženje bivšeg vijećnika Nenada Kukec da mu se dostavi izvještaj komunalnog redara, 

koliko je izvršio uviđaja na terenu i koje je on preporuke dao za rješavanje istih da nam se 

predoči. Do današnjeg dana nismo dobili informaciju o tome.  

Traži da se očituje komunalni redar i napravi izvještaj, koja je bila komunalna problematika, 

da li se izašlo na teren i koja je ona rješenja predložila načelniku za rješavanje istih te mjeru 

prema građanima. Moli se pismeni odgovor.  

 

Načelnik Željko Filipović:  

Rasvjeta na zaobilaznici i u ul. Stjepana Radića je izvedena prema projektu i izvođač je tvrtka 

Dalekovod. Dobili smo građevinsku dozvolu i suglasnost ostalih javno pravnih tijela 

(IVAPIN, IVA, VIOZŽ i ostali) sukladno tome su izvođeni radovi tako da jedan dio ide po 

jednoj strani a drugi dio po drugoj strani.  

Što se tiče odgovora na postavljeno pitanje, pod točkom razno stavljena je dokumentacija po 

kojoj su date  ponude, odabran izvođač i sklopljen ugovor.  



Nadzor je dao izvještaj za sve što je on nadzirao, zadovoljeni su uvjeti i ići će se na ishođenje 

tehničkog pregleda i dobivanje uporabne dozvole za tu mrežu.  

Što se tiče moje izjave da će se u dijelu ulice Kralja Tomislava raditi aglomeracija.  

To se odnosi na prvi dio ulice gdje se nogostup ne izgrađuje, u dijelu prema Sv. Duhu.  

Slijedom toga će se i taj nogostup sanirati i djelu iz tih sredstava sanacije kao i RVS koji se 

izvodi na području sve tri JLS.  

Što se tiče postavljenog pitanja za izvještaj komunalnog redara odgovor će biti u pismenom 

obliku.  

Krešimir Bunjevac pitanje načelniku:Ukoliko dođe do situacije da se stupovi koji su 

postavljeni za javnu rasvjetu nagnu, sruše ili nešto treće tko će sanirati štetu ? 

Načelnik Željko Filipović: U tom slučaju izvođač sanira nastalu štetu. Nadzor nadzire radove 

i slijedom toga će se dobiti uporabna dozvola. 

Kristina Borić: Pohvale općini za sredstva i nabavu dodatnih knjiga za učenike osnovne 

škole.  

U 5 mjesecu ravnateljica škole dogovorila je sa načelnikom uređenje školskog dvorišta i 

igrališta. Ravnateljica je pribavila i potrebnu projektnu dokumentaciju no međutim taj projekt 

se nije realizirao. Čak je u 7 mjesecu bilo i dogovorena nabava sprava za djecu.  

To se dogodilo sa tom investicijom da se nije ostvarila? Trebalo je biti uređeno školsko 

igralište, dvorište, vrt. Što se dogodilo u toj investiciji da nije ostvarena? Kada će se to 

realizirati? 

Sigurnost djece u prometu.  Signalizacija postoji, ali ne možemo mijenjati svijest vozača. 

Imamo problem kod škole gdje postoji pješački prijelaz i vozači koji ne poštuju brzinu kod 

škole. Na pješačkom prijelazu stojim sa djecom a vozači ne doživljavaju. Djeca krenu na 

pješački prijelaz a vozači velikom brzinom dojure do istog i ne zaustave se. Tu su i ljudi koji 

idu iz ambulante. Treba naći neko rješenje za ovaj problem radi sigurnosti djece.  

Da se sa načelnikom Policijske postaje dogovori da  policijske patrole učestalije nadziru i 

kontroliraju prometovanje kod škole. Također da se i kažnjavaju nesavjesni vozači kako bi se 

i na taj način ušlo u svijest vozača. Da se vidi na koji način se to može riješiti.  

Načelnik Željko Filipović: 

Ravnateljica je u 3 mjesecu bila kod mene sa idejnim projektom Zagrebačke županije kako 

riješiti školu u prirodi a biti nadomak škole. Zatražila je od mene da joj pomognem. Tražio 

sam zajedno s njom županiju da se vidi mogućnost da se to preko njih realizira. 

Kraljičković koji je zajedno s njom dogovorio i dao idejni projekt, na osnovu tog projekta 

OKI je izradila glavni projekt tog školskog igrališta i dvorišta. I tu je stalo iz razloga, da bi se 

to moglo realizirati trebate imati ta sredstva u Proračunu i u Planu nabave. Ne mogu to 

realizirati dok vijeće ne izglasa. Pričuva nije dovoljna. Projekt bi koštao cca 500.000,00 kn.  

Nadam se da ćemo zajedno sa županijom realizirati projekt. S obzirom da je to vlasništvo 

Zagrebačke županije tako da bi općina dijelom sufinancirala isti. 

Što se tiče sigurnosti djece u prometu, Županijske ceste od 2013. nisu realizirale projekt za 

sigurnost.  

U Školskoj ulici redovito tražimo nadzor policijske patrole i radi nesavjesnih vozača i radi 

kršenja pravila parkiranja ispred ambulante.  

 

Miroslav Hlad: Obraća se načelniku, u 3 mjesecu ste ravnateljici škole obećali realizaciju 

projekta a već tada ste znali proceduru ostvarenja istog (nabave i ostalo). Bili su izbori pa ste 

obećali.  

Šator ispred ambulante čemu služi? 

Da se proba maknuti jer onemogućava pristup starijim i bolesnim osobama prilaz ambulanti.  



Javna rasvjeta svugdje je na strani nogostupa, a na obilaznici prvi dio je na zapadnoj strani a 

drugi dio na istočnoj strani. Čemu taj donji dio javne rasvjete služi koji se nalazi na istočnoj 

strani? 

Zašto cijelim dijelom nije mogla biti na zapadnoj strani? 

Prije svake sjednice vijeća se rade ubrzani radovi (u parku cca 10 dana prije sjednice (zato bi 

bilo dobro da se  vijeće održava češće pa bi i radovi bili učestaliji.  

Kakvim aktivnostima će se djeca baviti u parku kod izgradnje  igrališta?  

 

Načelnik Željko Filipović: 

Vezano za šator, na inzistiranje Doma zdravlja Zagrebačke županije tražili su od Općine 

Kloštar Ivanić da osiguramo šator ispred ambulante. Isti je osiguran, predan je njima na 

upravljanje. Zdrastveni djelatnici ga koriste prema njihovim potrebama prvenstveno za Covid 

pozitivne osobe. Nije momenat za micanje šatora posebno kada se broj Covid oboljelih 

povećava.  

Što se tiče javne rasvjete odgovor je već dan prethodno.  

Dobili smo građevinsku dozvolu i suglasnost ostalih javno pravnih tijela (IVAPIN, IVA, 

VIOZŽ i ostali) sukladno tome su izvođeni radovi tako da jedan dio ide po jednoj strani a 

drugi dio po drugoj strani. Radovi izvođeni sukladno projektu.  

Božidar Balenović: 

Stara apoteka, na upit susjeda koji iznose da se tamo parkiraju auti na zelenoj površini i kad je 

kišovito i mokro blato se raznosi po asfaltu. Dali se tamo mogu postaviti stupići kako bi se 

onemogućilo parkiranje automobila? 

Granje iza apoteke, dali je moguće ukloniti koje je tamo ostalo nakon čišćenja? 

Kada će se navoziti kamen na naše putove? (put prema Nikoli Domitrović iza benzinske u 

Kloštru) 

Zadruga IZAZOV uputila je Općini Kloštar Ivanić dopis za financijsku pomoć kod otvaranje 

iste. Zadruga se bavi prodajom domaćih proizvoda OPG s područja Grada Ivanić Grada, 

Općine Križ i Kloštar Ivanić.  

Kao vijećnik podupirem Zadrugu i poziva sve koji nisu dobili pozive da 01.10 .u 12,00 sati u 

Ivanić Gradu dođu na otvorenje.  

Dali je općina i koliko izdvojila sredstva za pomoć kod pokretanja Zadruzi IZAZOV? 

Kada će krenuti krpanje rupa i da to bude kvalitetno odrađeno? 

Ležeći policajci su rješenje za „lude vozače“.  

Stara Marča ima povijesno značenje i zavređuje da ulica prema vjerskim objektima dobije 

asfalt. 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Stara apoteka, vidjeti ćemo mogućnost postavljanja stupića. Vjerojatno se tamo parkiraju 

radnici koji rade na uređenju crkve Sv. Ivana. Redovito se upozoravaju na neadekvatno 

parkiranje.  

Vezano uz nasipavanje kamena ide u naredno vrijeme.  

Zadruga Izazov uputila je zamolbu za pomoć i sukladno tome kao i Općina Križ izdvojiti 

5.000,00 kn., koja će prodavati proizvode sa područja OKI, OK i Grada Ivanića.  

Krpanje rupa je napravljeno i radi se pretežito infracrvenim zagrijavanjem mjesta gdje je to 

moguće a gdje je više rupa ide se na asfaltiranje na cijelom sloju.  

Vezano za ležeće policajce, problem smo pokušali  rješavati sa usporivačima ali to nažalost 

nije prošlo. Prihvatila se izrada semafora sa treptajućim svjetlom u ulici Stjepana Radića i 

prijelaz kod Vukovarske i sportskog parka moguće je riješiti od strane županijskih cesta a  

onda mi općinske ceste na kvalitetan način kao i ostale ceste po selima.  

 



Zlatko Bunjevac: 

Pitanje ceste Lipovec – Ščapove koje je INA oštetila, dali imamo neki sporazum s njima da se 

to sanira?  

Pitanje načelniku Stožera CZ OKI Branku Šafran: 

Sve općine oko nas dopustile su razvoj društvenih zbiranja a oki nije dopustila ni održavanje 

događanja za Veliku Gospu. Da li ste pokušali učiniti nešto po tom pitanju, zašto se to nije 

dozvolilo? 

Pitanje za predsjednika Općinskog vijeća,Krešimira Bunjevac; 

Kada je bilo polaganje vijenca za branitelje bila je prisutna delegacija ispred našeg vijeća i to 

gospodin Šafran zamjenik predsjednika i Gosp. Bunjevac, predsjednik OV. Ja sam tamo bio 

prisutan kao potpredsjednik vijeća. Nisam pozvan da ispred OKI zajedno položimo vijenac i 

kao branitelj i kao vijećnik. 

Pitanje načelniku:  

Imali smo domjenak za branitelje u ugostiteljskom objektu Kunek gdje su zajedno sa 

braniteljima bili pozvani i biskup i uvaženi gosti. Hrana je bila ponižavajuća i s tim smo 

pokazali nepoštivanje naših prisutnih gostiju.  

Da se ispita i vidi čiji je  to bio nečiji nemar, koji je na taj način narušio ugled? 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Što se tiče spojne ceste Ščapovec- Lipovec koja je djelom uništila INA.  Mi ćemo sanirati 

navedenu dionicu a oni će nam to namiriti u kamenu.  

Što se tiče pitanja postavljeno načelniku stožera CZ , načelnik odobrava i organizira 

manifestacije a ne stožer CZ. Gledajući situaciju sa Covidom donio sam dobru odluku gdje se 

ne odobrava veće okupljanje manifestacija prvenstveno u zaštiti zdravlja svih građana.  

Branko Šafran načelnik stožera CZ: 

Stožer civilne zaštite ne organizira nikakve manifestacije, već je dužan provoditi odluke 

republičkog Stožera CZ i odluke HZ za Javno zdravstvo.  

Svi oni koji organiziraju neku vrstu manifestacije dužni su stožeru CZ OKI podnijeti zahtjev 

za suglasnost za održavanje manifestacije. Na osnovu tog zahtjeva dati će se suglasnost 

stožera CZ OKI za održavanje i ta suglasnost se šalje na Republički stožer CZ i MUP na 

daljnje  postupanje.  

( Za manifestaciju manje od 30 osoba nije potrebno podnositi zahtjev Stožeru CZ). 

Za održavanje Gulašijade, Velike Gospe izdana je suglasnost stožer CZ i predana RSCZ i 

MUP na daljnje postupanje.  

 

Krešimir Bunjevac: 

Vijenac smo polagali gosp. Šafran i ja. Ja sam mislio da ste Vi gosp. Bunjevac ispred 

braniteljske udruge.  

Zahtijevam od  Pročelnice JUO da ubuduće kada budu takve vrste događanja da se obavijeste 

e -mailom svi vijećnici i da budu prisutni u što većem broju.  

Što se tiče domjenka odgovor u pismenom obliku.  

Molim sve vijećnike da ubuduće na sjednici vijeća sukladno Poslovniku postavljaju 

isključivo pitanja načelniku, predsjedniku OV i Pročelnici JUO.  

U 19,25 zsključuje se aktualni sat.  

 

 

                                                               T o č k a 8. 
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Kloštar Ivanić na projekt rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar Ivanić, unutar 



Mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. 

Predlagatelj općinski načelnik upoznaje prisutne sa prijedlogom i značenjem 

donošenja  Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar 

Ivanić na projekt rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar Ivanić, unutar Mjere 07 

„Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020  

 

Otvara se rasprava.   

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Zlatko Bunjevac  i  Božidar Balenović 

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

 

                                                                        O D L U K A 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić na projekt 

rekonstrukcije vatrogasnog doma  Kloštar Ivanić, unutar Mjere 07 „Temeljem usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014. -2020. 

 

                                                                       I. 

Daje se suglasnost za provedbu projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade vatrogasnog doma 

u Kloštar Ivaniću unutar Mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 

podmjere 7.4., operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 

-2020. 

 

                                                                     II.  

Za pripremu  dokumentacije za prijavu za natječaj zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

 

                                                                    III.  

Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta/operacije. 

                                                         

                                                                    IV.      

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

 

                                         T o č k a 9.  

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

banke Zagreb d.d. 

Predlagatelj: općinski načelnik upoznaje prisutne sa Odlukom o kratkoročnom 

zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

Otvara se rasprava.  Vođenje sjednice preuzima potpredsjednik Branko Šafran.  

U raspravi učestvuju Zlatko Bunjevac   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  



Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

                      O D L U K A 

                  o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić 

           kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

                  Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić odobrava kratkoročno zaduživanje Općine 

Kloštar Ivanić uzimanjem kratkoročnog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po 

transakcijskom računu za redovno poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu 3.000.000,00 kn 

(slovima: tri milijuna kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d..   

 

     Članak 2. 

 

 Predlaže se kratkoročni kredit uz slijedeće uvjete: 

 
1. Iznos i valuta   3.000.000,00 HRK  

2. Vrsta posla   Prekoračenje po poslovnom računu - kratkoročno  

3. Tip posla   Novi plasman  

   

4. Namjena posla   Za obrtna sredstva 

 

5. Krajnji rok korištenja   29.11.2022.  

6. Način korištenja   Dovođenjem u prekoračenje računa do visine odobrenog kredita 

najkasnije do radnog dana koji prethodi danu dospijeća kredita.  

7. Rok i način vraćanja   

7.1. Način otplate   Prema mogućnostima klijenta, a najkasnije na dan dospijeća 

kredita.  

7.2. Krajnji rok vraćanja   30.11.2022.  

8. Kamata   

  

8.1. redovna   Fiksna, 1,500000 % godišnje  

   

8.1.1. način obračuna   mjesečno  

8.2. zatezna   u visini zakonske zatezne kamatne stope  

   

9. Naknade    

   

9.1. za obradu zahtjeva   0,150000 %, jednokratno, najmanje HRK 1.000,00   

   

9.2. za odobrenje kredita   0,350000 %, jednokratno, najmanje HRK 500,00  

9.3. za rezervaciju sredstava   0,250000 % godišnje, tromjesečno, najmanje HRK 1.000,00 

10. Osiguranje povrata   

10.1. Mjenica   1 (jedan) komada bjanko vlastitih akceptiranih mjenica 'bez 

protesta' Klijenta, uz mjenično očitovanje.  

   

10.2. Zadužnica   1 (jedna) zadužnica Klijenta  

11. Posebne ugovorne obveze  

 

 

 

 

 

 

 Klijent se obvezuje obavljati 100% svog kunskog platnog 

prometa preko svog transakcijskog računa otvorenog u Banci i 

100% svog deviznog platnog prometa preko računa otvorenih u 

Banci. 



 

 

 

 

 

 

          Klijent se obvezuje sve tražbine s osnova ove Odluke, a posebno 

s osnova glavnice, redovne kamate, zatezne kamate, naknada i 

troškova, platiti na dan dospijeća 

tražbina direktnim terećenjem svog transakcijskog računa koji 

ima otvoren kod Banke odnosno drugog računa po određenju 

Banke o čemu će ga Banka pisano obavijestiti, 

i to davanjem elektroničkog naloga za plaćanje od strane Banke, 

bez njegove posebne suglasnosti. 

 

 

 

        Članak 3. 

 

 Kratkoročni kredit će se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i realizaciju 

investicijskih projekata Proračuna Općine Kloštar Ivanić. 

     

 

                                                              Članak 4. 

 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Kloštar Ivanić da zaključi ugovor o kratkoročnom 

kreditu – dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu, s Privrednom bankom Zagreb 

d.d.. 

 

                                                              Članak 5 

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

županije.                                           

 

 

                                          T o č k a 10.                 

 

 

Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz 

Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

Pročelnica JUO Sanela Đura upoznaje prisutne sa  Odlukom o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                                   ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu 

 

I. 

 



Ovom Odlukom raspoređuje se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar i to za 2021. godinu, 

odnosno za period nakon provedenih lokalnih izbora održanih dana 16. svibnja 2021. godine, 

a temeljem konačnih rezultata izbora članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

provedenih 16. svibnja 2021., koje je Općinsko izborno povjerenstvo utvrdilo i objavilo dana 

20. svibnja 2021. godine (KLASA: 013-03/21-01/05, URBROJ: 238/14-15-21-48). 

 

 

II.   
       

          U Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu osigurana su sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

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

Aktivnost A100102 Naknade političkim strankama, 381 Tekuće donacije. 

 

 

III. 

 

         Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstva  Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

imaju političke stranke i nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koji su 

prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto člana Općinskog vijeća u Općinskom vijeću 

Općine Kloštar Ivanić. 

 

 

IV. 

 

          Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se isti iznos sredstava za redovito godišnje  

i to =2.000,00 kuna godišnje. Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno u jednakim 

iznosima od =500,00 kn (slovima: petstokuna).  

          Općinskog vijeće Općine Kloštar Ivanić ima 13 članova, te se utvrđuje da u sastavu 

članova Općinskog vijeća postoji podzastupljenost spola, sukladno članku 9. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Za svakog člana 

Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se tromjesečna naknada u visini od 10% 

iznosa predviđenog po svakom vijećniku odnosno u iznosu od =50,00 kn (slovima: 

pedesetkuna). 

 

 

 

 

V. 

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i to za 

razdoblje jednog tromjesečja, razmjerno broju dobivenih mjesta odnosno članova Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić u iznosima kako slijedi: 

 

 

 

Rbr. Naziv političke 

stranke i nezavisnog 

vijećnika 

Broj 

vijećnika 

prema 

muški spol ženski spol Iznos tromjesečne 

isplate sredstava 



konačni

m 

rezultati

ma 

izbora 

1. Socijaldemokratska 

partija Hrvatske - 

SDP 

 

6 

 

4 

5 (od 28.6.2021.) 

 

2 

1(od 28.6.2021.) 

 

3.100,00 kn 

3.050,00 kn (od 

28.6.2021.) 

2. Hrvatska 

demokratska 

zajednica - HDZ 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

1.600,00 kn 

3. Nezavisna lista 

boljih - NLB 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

1.000,00 kn 

4. Stjepan Kožić – 

nezavisna lista - 

SKNL 

 

1 

 

1 

 

- 

 

    500,00 kn 

5. Hrvatska narodna 

stranka – liberalni 

demokrati - HNS 

 

1 

 

1 

 

- 

 

    500,00 kn 

UKUPNO:                                  13               9                               4 

                                                    13            10                                3 

 

6.700,00 kn 

6.650,00 kn (od                      

28.6.2021.) 

 

 

 

VI. 

 

Sredstva raspoređena sukladno točkama IV. i V. ove Odluke isplaćivat će se na 

središnji račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika za redovito 

godišnje financiranje svoje djelatnosti, tromjesečno u jednakim iznosima. 

Ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom 

tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, osim 

u slučaju donesene Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje. 

Mandat članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić započeo je danom 

konstituiranja Općinskog vijeća, 14. lipnja 2021. godine te će se razmjerni dio sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i to za drugi 

kvartal, obračunati i isplatiti zajedno sa sredstvima za treći kvartal. 

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

  

VII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

                                            

                                                             T o č k a  11.  



15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić:  

i) Odbor za financije i proračun 

j) Socijalno vijeće 

k) Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 

promet i imenovanje ulica i trgova, 

l) Fond za poljoprivredu 

m) Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

n) Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH I drugih država 

o) Odbor za branitelje 

p) Odbor za kulturu i turizam 

Sjednicu predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac.  

 

              

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne sa Zaključcima 

koji su donijeti na sastanku iste 23.09.2021. 

                                                            

Ad1.) Članovi Komisije raspravljaju o prijedlogu te nakon provedene rasprave jednoglasno 

donose                                                              

 

                                                   Z A K LJ U Č A K 

Predlaže se Općinskom vijeću da se imenuju slijedeća radna tijela OV Općine Kloštar 

Ivanić 

a) Odbor za financije i proračun - 5 članova 

 

 - Ivo Ćosić SDP - PREDSJEDNIK 

 - Željko Majdek SDP 

 - Nikolina Pavelić NLB    

 - Matea Pedljo HDZ 

 - Saša Forić NLSK 

 

b) Socijalno vijeće - 3 člana 

 

  - Đurđica Grganja SDP - PREDSJEDNICA 

  - Janja Puškarić HDZ 

  - Nikola Sraka NLSK 

 

c) Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet 

i imenovanje ulica i trgova – 5 članova 

 

  - Stjepan Mihaljević SDP- PREDSJEDNIK 

  - Ivo Ćosić SDP 

  - Dejan Cepetić HNS 

  - Mate Ždero HDZ 

  - Miroslav Hlad  NLB 

 

d) Fond za poljoprivredu – 5 članova 

 

  -  Nenad Đura HDZ - PREDSJEDNIK 

  - Josip Tučkorić SDP 



  - Martina Huzanić SDP 

  - Miljenko Majdek SDP 

  - Davor Ledinščak NLB 

   

e) Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija  - 5 članova 

 

   - Mateja Šafran HNS - PREDSJEDNICA 

   - Damir Kašnar SDP 

   - Goran Pecko SDP 

   - Kristina Borić HDZ 

   - Nikolina Pavelić NLB 

 

f) Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država - 3 člana 

 

  - Mislav Lukša NLB - PREDSJEDNIK 

  - Biserka Domitrović NLB 

  - Ivan Strašek SDP 

 

g) Odbor za branitelje - 5 članova 

 

- Marijan Hanžek HDZ - PREDSJEDNIK 

- Zlatko Bunjevac HDZ 

 - Jozo Vuković SDP 

 - Drago Grganja SDP 

 - Damir Forjan SDP 

  

h) Odbor za kulturu i turizam - 3 člana 

 

  - Božidar Balenović  NLSK - PREDSJEDNIK 

  - Ankica Pribanić SDP 

  - Branko Šafran HNS  

 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                                        O D L U K A 

                         o osnivanju Odbora za financije i proračun i imenovanju članova 

 

                                                                 I. 

 

Osniva se Odbor za financije i proračun Općine Kloštar Ivanić  u sastavu: 

 

1. Ivo Ćosić – predsjednik 

2. Željko Majdek – član 

3. Nikolina Pavelić  – članica 

4. Matea Pedljo – članica 

5. Saša Forić - član 

 



                                                              II.           

 

Članovi Odbora za financije i proračun imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog 

vijeća. 

 

 

                                                                      III.     

                        

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

županije. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

O D  L  U  K  A 

O OSNIVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA I IMENOVANJU ČLANOVA 

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Socijalno vijeće u sastavu:  

1. Đurđica Grganja – predsjednica 

2. Janja Puškarić 

3. Nikola Sraka  
 

                                                                       II. 

 

Članovi Socijalnog vijeća imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog vijeća. 

 

 

                                                                      III.     

                        

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

županije. 

Jednoglasno se donosi  

 

 

O D  L  U  K  A 

O OSNIVANJU ODBORA ZA PODUZETNIŠTVO, KOMUNALNU DJELATNOST, 

PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, PROMET I IMENOVANJE ULICA I 

TRGOVA I IMENOVANJU ČLANOVA  

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 

promet i imenovanje ulica i trgova u sastavu:  

1. Stjepan Mihaljević – predsjednik 

2. Ivo Ćosić 

3. Dejan Cepetić 

4. Mate Ždero 

5. Miroslav Hlad  

                                                                       II. 



 

Članovi Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 

promet i imenovanje ulica i trgova imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog 

vijeća. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

                                                       O D  L  U  K  A 

O OSNIVANJU FONDA ZA POLJOPRIVREDU I IMENOVANJU ČLANOVA  

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Fond za poljoprivredu u sastavu:  

1. Nenad Đura– predsjednik 

2. Josip Tučkorić  

3. Martina Huzanić 

4. Miljenko Majdek 

5. Davor Ledinščak  
 

                                                                       II. 

 

Članovi Fonda za poljoprivredu imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog vijeća. 

 

 

                                                                       III. 

 

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

županije. 

 

Jednoglasno se donosi  

O D  L  U  K  A 

O OSNIVANJU ODBORA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA I 

IMENOVANJU ČLANOVA  

 

                                                                       I 

Osniva se Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija u sastavu:  

1. Mateja Šafran – predsjednica 

2. Damir Kašnar 

3. Goran Pecko  

4. Kristina Borić 

5. Nikolina Pavelić 

 

                                                                       II. 

 

Članovi Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija imenuju se za mandatno razdoblje 

članova Općinskog vijeća. 

 

 

                                                                       III. 

 



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

županije. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

O D  L  U  K  U 

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I SURADNJU SA 

JLP(R)S RH I DRUGIH DRŽAVA I IMENOVANJU ČLANOVA  

  

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država u 

sastavu:  

1. Mislav Lukša  – predsjednik 

2. Biserka Domitrović 

3. Ivan Strašek 

                                                                       II. 

 

Članovi Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država 

imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog vijeća. 

 

 

                                                                       III. 

 

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

županije. 

Jednoglasno se donosi  

 

O D  L  U  K  U 

O OSNIVANJU ODBORA ZA BRANITELJE I IMENOVANJU ČLANOVA  

  

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Odbor za branitelje u sastavu:  
1. Marijan Hanžek – predsjednik 

2. Zlatko Bunjevac 

3. Jozo Vuković 

4. Drago Grganja 

5. Damir Forjan 

 

                                                                       II. 

 

Članovi Odbora za branitelje imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog vijeća. 

 

 

                                                                       III. 

 

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

županije. 



 

Jednoglasno se donosi  

 

O D  L  U  K  A 

O OSNIVANJU ODBORA ZA KULTURU I TURIZAM I IMENOVANJU ČLANOVA  

  

 

                                                                        I. 

 

Osniva se Odbor za kulturu i turizam u sastavu:  
1. Božidar Balenović – predsjednik 

2. Ankica Pribanić 

3. Branko Šafran 

 

                                                                       II. 

 

Članovi Odbora za kulturu i turizam imenuju se za mandatno razdoblje članova Općinskog 

vijeća. 

 

 

                                                                       III. 

 

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

županije. 

 

 

                                                      T o č k a 12.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

 

 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne sa Zaključkom 

koji su donijet na sastanku  23.09.2021. 

 

Ad3.) Članovi Komisije raspravljaju o prijedlogu za imenovanje predsjednika i članova 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te nakon provedene rasprave 

jednoglasno donosi 

                                                   Z A K LJ U Č A K 

Predlaže se Općinskom vijeću da se donese slijedeća Odluka o imenovanju predsjednika 

i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda   -  5 članova 

 

  - Zlatko Bunjevac HDZ - PREDSJEDNIK 

  - Nenad Đura HDZ  

  - Miljenko Majdek SDP 

  - Marko Huzanić SDP 

  - Gradimir Bedeković  SDP 

 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  



Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

 

ODLUKU  

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

I. 

 

 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kloštar 

Ivanić imenuju se: 

 

1. Zlatko Bunjevac – predsjednik 

2. Nenad Đura 

3. Miljenko Majdek 

4. Marko Huzanić 

5. Gradimir Bedeković 

 

II. 

Povjerenstvo iz ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 

 

1.utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Kloštar Ivanić 

2.unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 

3.unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu 

4.raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštečenicima 

5.prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju 

šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) 

6.izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih 

županijskom povjerenstvu putem Registra šteta 

7.surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) 

8.donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 

9.bavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom 

III. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

Kloštar Ivanić imenuju se na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju obavještava se 

županijsko povjerenstvo.  

 

 

 

IV. 

 



 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Kloštar Ivanić osiguravaju se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić. 

 Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

V. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine 

Kloštar Ivanić, u svojem radu dužni su postupiti savjesno i u skladu s odredbama Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19).  

 

VI. 

 

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika i članova 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, KLASA: 021-01/19-01/01, 

URBROJ: 238/14-01-19-07, od 05.07.2019. („Glasniku Zagrebačke županije“ broj 25/19). 

 

 

VII. 

 

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

Zagrebačke županije“.  

 

 

 

                                            T o č k a 13.  

          

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne sa Zaključkom 

koji su donijet na sastanku  23.09.2021. 

 

 

                                                   Z A K LJ U Č A K 

Predlaže se Općinskom vijeću da se donese slijedeća izmjena Odluke o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

na području Općine Kloštar Ivanić (dva člana iz reda OV)  

1. Miljenko Majdek SDP 

            Anita Sušac         HDZ  

 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 



O D L U K A  O  I Z M J E N A M A 

Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić 

 

                                                                              I. 

 

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar 

Ivanić, KLASA: 320-02/21-01/01, URBROJ: 238/14-02-21-6, od 18.02.2021.(„Glasnik 

Zagrebačke županije“ broj 13/21) 

 

                                                                             II. 

Članak II. mijenja se i glasi: 

„U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Sanela Đura 

2. Krunoslav Prosinečki 

3. Nenad Đura 

4. Miljenko Majdek  

5. Anita Sušac“ 

 

                                                                          III. 

 

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

 

 

                                       T o č k a 14.  

Donošenje Odluke o razrješenje predsjednice Mandatne komisije i imenovanje novog člana. 

 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne sa Zaključkom 

koji je donijet na sastanku  23.09.2021. 

 

  

Ad2.) Članovi Komisije raspravljaju o prijedlogu za imenovanje radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić te nakon provedene rasprave jednoglasno donose 

 

                                                      Z A K LJ U Č A K 

Predlaže se Općinskom vijeću da se razriješi dužnosti predsjednica Mandatne komisije 

Kristina Borić te se na mjesto predsjednika Mandatne komisije imenuje Miroslav Hlad. 

 

Ad2.) Članovi Komisije raspravljaju o prijedlogu za imenovanje radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić te nakon provedene rasprave jednoglasno donose 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                                            O D L U K A 

                         O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I PREDSJEDNIKA   

                                                  MANDATNE KOMISIJE   



 

                                                                      I. 

 

KRISTINA BORIĆ iz Kloštar Ivanića, Ulica Ivana Šveara 15, razrješuje se dužnosti članice i 

predsjednice Mandatne komisije.  

 

 

                                                                     II. 

 

MIROSLAV HLAD iz Kloštar Ivanića, Ulica kralja Tomislava 102, imenuje se na mjesto 

člana i predsjednika Mandatne komisije.  

 

                                                                    III. 

 

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

 

                                                              

 

 

                                                        T o č k a  15.  

 

Zlatko Bunjevac obraća se vijećnicima da se njegova rasprava po točkama dnevnog reda ne 

uzme za „zlo“.  

Načelnik Željko Filipović poziva stanovnike Općine Kloštar Ivanić da u što većem broju 

izvrše samo popisivanje kućanstava i stanovništva, u cilju zaštite sebe i ostalih od Covida 19.  

 

Sjednica Općinskog vijeća završava u 20,05.  

 

 

 

Zapisničar:                                                                     Predsjednik  

                                                                                  Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                                        Krešimir Bunjevac   


