
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-19-45 

Kloštar Ivanić, 12.12.2019. 

 

                                               Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 12.12.2019.  godine s 

početkom u 17,12  h u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište 

Pučkog doma Kloštar Ivanić- područni objekt vrtića. Sjednici predsjedava predsjednik 

Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija Zubatović , referent za poslove 

samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Josip Tučkorić, Damir Kašnar, 

Dragan Vuković,  Danijela Bardić, Jozo Vuković,  Nenad Kukec, Sandra Slivar. Božidar 

Balenović, Dražen Božić,  

Miljenko Majdek  19,49 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Mislav Lukša, Ivan Novak,  Denis Duvnjak  

Jelena Lacković Žertuš, ispričala nedolazak na vijeće  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  

Mateja Šviglin, pravni referent  

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

Sanja Radošević, direktorica „Ivakopa“d.o.o. 

Branko Pilčik, predstavnik Ivakopa“d.o.o. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 20. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10  vijećnika.  

Sa 10 glasova „za“   usvaja se  Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 29.10.2019. 

god.   

            

Predlaže se slijedeći  

 

 

 

                                

     

 



                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
 

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

            školsku/akademsku godinu 2018./2019., 

            predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

      miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

      predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od  

            velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

            prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u 

pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela 

trgovačkog društva Ivaplina d.o.o. Ivanić-Grad 

predlagatelj : općinski načelnik 

6. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

7. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

za 

               2019. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

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

infrastrukture 

               za 2019. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

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

               2019. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

     d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini 

           e) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

9.     Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 



d) Programa javnih potreba u sportu u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) Programa socijalnih potreba u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

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

2020. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

            j)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

            Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

      Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

13. 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 

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

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2020. 

godini, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

      15. Razno 

 

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  

Predlaže da se točka 1. i  točka 2. dnevnog reda razmatra prije aktualnog sata. 

Jednoglasno se usvaja prijedlog.  

Daje se na glasanje predloženi dnevni red sa već usvojenom izmjenom.  

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  

 

                                         T o č k a 1.  

 

 

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

            školsku/akademsku godinu 2019./2020., 

            predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

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

prisutne sa listom i Odlukom o dodjeli stipendije učenicima i studentima za            

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

Upražnjena su 4 mjesta radi odustajanja studenata koji su dobili županijske stipendije te se 

temeljem toga dodjeljuju stipendije slijedećim studentima na listi.  



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

 

Jednoglasno se usvaja  

 

                      Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 

                               školsku/akademsku godinu 2019./2020., 

 

 

                                                  T o č k a 2.  

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

      miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

      predlagatelj: općinski načelnik 

     Izvjestiteljica direktorica trgovačkog društva  „ Ivakop“ d.o.o., Sanja Radošević upoznaje 

sa prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te o zakonskoj obvezi donošenja predložene 

odluke.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Danijela Bardić, Branko Pilčik, Dragan Vuković, Božidar Balenović,  

Željko Filipović. 

Daje se pauza 5 minuta. Nakon pauze nastavlja se sa radom.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 1 glasom protiv usvaja se  

                    Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

      miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Aktualni sat 

Načelnik Željko Filipović podnosi izvješće  

Izvještaj načelnika Željka Filipović.  

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Izvršena kontrola APPRR radova na opremanju, rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića 

Proljeće iz EU fondova. Možemo se pohvaliti da je kontrola nakon tri dana bila prezadovoljna  

sa realizacijom tog projekta, dobivenom dokumentacijom i sa svime vezano uz predmet 

rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića. Govorim o njihovim riječima top računovodstvo i 

sve vezano uz taj projekt a i prema broju sredstava povučenih od raznih izvora smo najbolji.  

Energetska obnovu zgrade općinske uprave radovi su u tijeku. Predviđeni završetak prema 

Ugovoru do 31.12.2019. 

Prema javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Općina 

Kloštar Ivanić je dobila i sklopila ugovore 5.12.2019. za: 

1. Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić u iznosu 327.967,91 kn. 

2. Dječji vrtić „Proljeće“ rekonstrukcija i dogradnja u iznosu 1.341.195,56 kn. 

3. Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska u iznosu 83.341,73 kn. 

 Sklopljeni su ugovori za izvođenje i nadzor radova za asfaltiranje ceste u Lipovcu Lonjskom 

od precrpne stanice u Vukovarskoj do križanja u Lipovcu cca 1500m. Radovi su u tijeku te je 

izvršeno 95% radova.  

Predani su zahtjevi za građevinske dozvole te nam predstoji  i raspisivanje natječaja za javnu 

rasvjetu obilaznice  i ul. Stjepana Radića do kraja godine te I. faze nogostupa i dvije 

autobusne stanice u ul. Kralja Tomislava. 

Općina će pomoći stanovnicima za osposobljavanje za umjetno osjemenjivanje krmača, za 

samostalno označavanje svinja na gospodarstvu zajedno sa Općinom Križ i Ivanić Gradom. 

Isto tako sufinancira i organizirala je predavanja za stručna osposobljavanja u poljoprivredi. 



Općina je organizirala u suradnji sa Dječjim vrtićom i Osnovnom školom podjelu darova za 

Sv. Nikolu. Podijeljeno je preko 600 poklona djeci do 10 godina. 

I ove godine organizirano je paljenje adventskih svijeća te prvu svijeću je zapalio naš 

sugrađanin i poznati skijaš Ivica Kostelić. 

Objavljena je konačna lista stipendista za ovu školsku i akademsku godinu. Prijedlog da ih se 

prihvati je na ovom vijeću. 

Dana 9.12. počela isplata 100 kn božićnice za umirovljenike sa mirovinom do 2300 kn kao i 

nezaposlene prijavljene na HZZO. 

Napravljen je prijedlog rebalansa za 2019. i prijedlog proračuna za 2020. god. Obavljeni su 

sastanci svih odbora nadležnih za iste te nakon prihvaćanja na istima proslijeđeni ovom 

vijeću. 

Na VII.International Majorette Christmas Open održanom 8.12.2019. u Zagrebu   gdje je 

sudjelovalo 27 timova iz 5 zemalja Kloštranske mažoretkinje postigle su odlične rezultate. Na 

natjecanju su nastupale sa   8 koreografija  i osvojile  6 zlatnih ,1 srebrnu i 1 brončanu 

medalju. 

 

 

Božidar Balenović:  

Koliko novaca moramo dobiti od eu fondova i kada ćemo ih dobiti?(Dječji vrtić i cesta 

Čemernica i ostalo? 

Pitanje predsjedniku Općinskog vijeća.  

Zašto neke sjednice počinju u točno 16, neke u 16.15. Ova današnja izvanredno u 17. Da 

li je to namjerno ili slučajno? Možda ste htjeli odraditi vijeće bez nekih vijećnika.  

Pitanje  za uličnu rasvjetu?Prošli tjedan se vršila izmjena lampi. Nekoliko puta 

intervenirao kod načelnika i komunalnih redara i još uvijek lampe nisu promijenjene? 

Radovi koje provodi Vodoopskrba i odvodnja na Vidikovcu (prepumpna stanica). 

Uspon na Vidikovac je razrovan, nema adekvatnog prolaza za građane. Da li se može 

intervenirati da se napravi neka stazica do završetka radova, da se ne mora ići obilaznim 

putem.   

Da li će nakon radova biti sve sanirano i vraćeno u prvobitno stanje? 

Predsjednik Općinskog vijeća daje odgovor  po pitanju održavanja sjednica. 

Poštuje se akademska četvrt.  

Kada se skupi kvorum koji je potreban za početak sjednice tada se kreće sa početkom 

sjednice. Često se dešava da se ne skupi kvorum do 16.15.  

Načelnik Željko Filipović da bi dobili sredstva morali smo platiti sve radove i imati 

potvrde o svim izvršenim uplatama. Za dječji vrtić dobili smo predujam 50 % plaćeno u 7 

mjesecu. Ostatak od 50 % očekujemo nakon provedenih kontrola i to bi moglo biti negdje 

u proljeće.  

Ovisi o Ministarstvu regionalnog razvoja kada će pregledati i dati izvješće o provedenom 

nadzoru i isplatiti ta sredstva. Energetska obnova općinske zgrade isti postupak. Platiti 

radove izvršiti završne kontrole, i nakon dobivenih suglasnosti isplata.   

Lampe će biti izmijenjene do kraja idućeg tjedna. Radovi na Vidikovcu  će biti sanirani 

nakon završetka na kojem radove izvodi VIO Zagrebačke županije. Predložili smo im 

uređenje prilaznog puta do završetka radova u istoj ulici.  

Nenad Kukec: 

07.11. OKI je bio ministar Štromar u općini i pitao je načelnika što je sa rasvjetom:  

      Rekao je načelnik da se raspisuje natječaj za 7 dana. 

Što je sa rasvjetom i natječajem za javnu rasvjetu?  

Dobio sam informaciju da smo ostali bez tih sredstava, kako će to načelnik financirati i  iz 

kojih sredstava? 



Klizište br. 2  kako će se financirati? Za to je općina dobila 400.000,00 predujma. 

Agencija za plaćanje bila je u nadzoru za izgradnju Dječjeg vrtića i sve pohvale za 

urednost dokumentacije.  

Pitanje Dejana Dokmanić zašto je baš ovaj tjedan kada je kontrola on na slobodnim 

danima? 

Zašto nije pratio radove prema projektu? On je trebao pratiti radove kao stručna osoba. 

Uspostavilo se da u vrtiću fale 2 radijatora. Groblje u Kloštru, da li će se nešto raditi? 

Kada će završiti radovi na energetskoj obnovi zgrade? Koliko će to još koštati?  

Radovi na Vidikovcu, otkupljeno je po 4 m iskopine a oni to rade puno šire i puno veću 

štetu.  

Radovi na apoteci? 

Što  je sa semaforom u ul. Kralja Tomislava? Da li se rad tog semafora može regulirati? 

Rupe na cestama? U  5 mj obećali ste asfaltirati Naftaplinsku ulicu u Sobočanima. Da li je 

to moguće asfaltirati, cesta je u jako lošem stanju. 

 Načelnik, Željko Filipović: 

Što se tiče zaobilaznice, projektna dokumentacija za javnu rasvjetu je nadopunjena.   

Projekt je radila Zagrebačka županija. U naredno vrijeme nadamo se dobivanju građevinske 

dozvole.   

Moj prijedlog će biti da preko HBORA dignemo kredit i raspišemo natječaj za  radove  i 

riješimo izmjenu led rasvjete. 

Što se tiče klizišta sredstva za projektnu dokumentaciju tražiti će da se sredstva prebace za 

radove. (470.000,00 nakon dobivanja građevinske dozvole). Potrebno je dobiti suglasnosti od 

vlasnika čestica na kojima je potrebno sanirati klizište.  

Što se tiče vrtića imamo vrlo  malo grešaka na tako velikom projektu.  

Nadzor je bio ovlaštena firma. Ispred OKI  je bila Marija Kušar za nadzor radova.  

Što se tiče groblja naći ćemo rješenje da se odvodnja slivnih voda odvede do kanalizacije i da 

se riješi problem plavljenja koja je nastala kod izrade ograde na groblju.  

Zgrada općine će 574 000 Ministarsvo graditeljstva , 327.000,0  Ministarstva regionalnog 

razvoja i 240.000,00  Zag. Županije. 150.000,00 je trošak Općine.   

Što se tiče problematike semafora  uputili ćemo  zahtjeve prema županijskim cestama 

Što se tiče Naftaplinske imao sam čvrsto obećanje  da će radovi početi 01.12. još uvijek nisu 

krenuli.  

Damir Kašner:  

Da li su završeni radovi na zacjevljenju grabe u Ščapovcu i Ščapovečkoj ulici? 

05.07. postavio sam pitanje na vijeću vezano uz problem oborinske vode i dobio sam odgovor 

od komunalnog referenta da se  radi na zacjevljenju koji će riješiti taj problem oborinskih 

voda kod obitelji Malec.  

Načelnik, Željko Filipović: 

Odgovor ćete dobiti u pismenom obliku.  

U 18, 37 zaključuje se aktualni sat.  

 

                                                     T o č k a  3.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od  

            velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

Izvješće podnosi pročelnica JUO Sanela Đura.  

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

Jednoglasno se donosi  

  

                                   Odluka o izmjenama i dopunama  



Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić 

 

Članak 1.  

 

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 

županije br. 16/18) u točki 8.1.2., odlomak 1., redak 1. i 2., na str. 103., riječi: „središnja tijela 

državne uprave“, zamjenjuju se riječju: „Ministarstva“. 

 

Članak 2.  

 

 U točki 8.1.2., odlomak 1., redak 5. i 6., na str. 103., riječi: „Državnoj upravi za zaštitu 

i spašavanje – Područni ured Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „u MUP – Ravnateljstvo 

civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

Članak 3. 

 

 U točki 8.1.2., odlomak 2., redak 1., na str. 103., riječi: „Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje – Područni ured Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

Članak 4.  

 

 U točki 8.1.2, odlomak 4., natuknica 2., na str. 104., riječi: „Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „Područnog ureda civilne zaštite 

Zagreb“. 

 

Članak 5. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 1. Čelne osobe, redak 2., na str. 105., riječi: „koje provodi“, 

zamjenjuju se riječima: „koje je provodila“. 

 

Članak 6. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 2. Stožer civilne zaštite, redak 16. i 17., na str. 106., riječi: 

„središnjim tijelom državne uprave“, zamjenjuju se riječju: „Ministarstvom“. 

 

Članak 7. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 2. Stožer civilne zaštite, redak 20., na str. 106., riječi: „koje 

provodi“, zamjenjuju se riječima: „koje je provodila“. 

 

Članak 8. 

 

 Na str. 125., natuknica 19., riječi: „Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni 

ured za zaštitu i spašavanje Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

 

 

Članak 9. 



 

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

županije”. 

 

                                                      T o č k a  4.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području             

prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

Jednoglasno se donosi  

                     Plan djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području       

                         prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                                       

 

                                                        T o č k a 5.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u 

pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog 

društva Ivaplina d.o.o. Ivanić-Grad 

predlagatelj : općinski načelnik 

 

Otvara se rasprava. 

U raspravi učestvuje Božidar Balenović, Željko Filipović, Dražen Božić, Nenad Kukec,  

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Sa 7 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa donosi se   

                    

                                                       Z A K L J U Č A K  

 

  o davanju suglasnosti na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu 

       postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad 

 

 

                                                                       I. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić daje suglasnost Općinskom načelniku Općine Kloštar 

Ivanić da u svojstvu predstavnika člana Društva Općine Kloštar Ivanić u Skupštini trgovačkog 

društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, pažnjom dobrog gospodara, sudjeluje u svim pripremnim 

radnjama i postupcima usmjerenim na provedbu postupka prodaje poslovnih udjela svih 

sadašnjih članova imenovanog trgovačkog društva. 

 

 

                                                                      II. 

Zaključaka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na web stranicama Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

                                                          T o č k a 6.  
 

 



Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

 

   Izvješće podnosi načelnik Željko Filipović.  

Sjednici predsjedava potpredsjednik Dražen Božić.  

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

U vijećnici je prisutno 9 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi  

 

                                                     Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019. godine 

 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019. godine, te isto prima na znanje. 

 

 

II. 

 

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

 

                            

                                                                 T o č k a 7.  

 

Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik 

 

Vlatkica Šilipetar podnosi izvješće o Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

Danijela Bardić ispred Odbora za  financije i Proračun iznosi da je isti razmatran na Odboru i 

kao takav usvojen.  

 

Daje se 5 minuta pauza.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika. 

Jednoglasno se donosi  

                    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za            

                           razdoblje  od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

 

                                                                 T o č k a 8. 
 

           II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

               za 2019. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

 



           II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

               za 2019. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

 

          I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

               2019. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

 

 

      II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. Godini 

 

            II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine, 

 

 

Vlatkica Šilipetar podnosi izvješće po gore navedenim Programima. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje: 

 

Jednoglasno se donosi  

            II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

                infrastrukture za 2019.godinu 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

            II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. g., 

          Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

      

Jednoglasno se donosi  

 

          I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju u 

               2019. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

      II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini 

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

            II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu    

                 i   projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine, 

 

     Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  



 

 

                                           T  o č k a  9. 

 

 

    Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

i) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

j) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

k) Programa javnih potreba u sportu u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

l) Programa javnih potreba u kulturi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

m) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

n) Programa socijalnih potreba u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

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

2020. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

            j)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

 

Vlatkica Šilipetar podnosi izvješće po gore navedenim Programima. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović, Danijela Bardić, Damir Kašner, 

Načelnik govori o planiranim radovima.  

Majdek Miljenko stiže u 19,49 

Sandra Slivar podnosi amandman na izvršenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar 

Ivanić za 2020. Godin (točka 9. dnevnog reda, podtočka 1) 

AMANDMAN I  

Iako je donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada uvjetovano Uredbom Vlade RH o izmjenama i 

dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koja propisuje da je minimalna 

cijena javne usluge za sve kategorije korisnika jednaka i koja ukida mogućnost umanjenja 

cijene za pojedine vrste korisniku odgovara tržišnoj cijeni od 66,53 kn mjesečno, ali 

smatramo da nije potrebno i u stavci proračuna subvencionirati prijevoz otpada za sve 

korisnike. Navedeno bi značilo da bi ovom mjerom bili obuhvaćeni i oni korisnici koji nisu  

potrebiti tj. koji imaju dostatna primanja za plaćanja vlastitih tkz. „režijskih“ troškova. 

Stoga predlažemo da se sredstva iz stavke T101502 Sufinanciranje odvoza smeća iz 

kućanstava na području Općine Kloštar Ivanić u iznosu 250.000,00 kn premjeste na stavku 



A101001 Program predškolskog odgoja, čime bi se smanjila cijena dječjeg vrtića u iznosu od 

oko 100,00 kn po djetetu.  

Smatramo da bi se ovakvom mjerom i Odlukom beskorisno i bez značajnog učinka utrošila 

sredstva, a da bi veći učinak na razvoj Općine bio preusmjeravanjem sredstava na jednu od 

demografskih mjera poput ove, mjere smanjenja cijene dječjeg vrtića.  

 

                                                              II AMANDMAN  

Iz programa 1007, Potpora poljoprivredi, proračunska stavka T100706, Sufinanciranje 

kontrole mliječnosti krava, iznos od 40.000,00 kn koji se od 2019. Godine financira iz 

Državnog proračuna treba premjestiti u Program 1012 socijalne skrbi , stavku A 101201, 

Jednokratna novčana pomoć roditeljima-novorođenčad.  

 

 

Načelnik kao predlagač odbija prihvaćanje amandmana. 

Rasprava o amandmanima. U raspravi učestvuju Božidar Balenović, Nenad Kukec. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje: 

 

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  

10 “za” , 1 protiv donosi se  

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

       

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

 

Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

 

Programa javnih potreba u sportu u 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

 

 

Programa javnih potreba u kulturi u 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  



 

Jednoglasno se usvaja  

  

Programa socijalnih potreba u 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. g.,  

Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

 

Jednoglasno se usvaja  

 

 

Odluka o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i prijedlog projekcije 

proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu, 

Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Jednoglasno se usvaja  

      

 

 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

 

Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                    T o č k a  10.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava      

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

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

U vijećnici je prisutno 11. 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 2020. 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  11.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

      Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

 

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

U vijećnici je prisutno 11. vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

ODLUKA O IZRAVNOJ DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA IVANIĆ - GRAD 

 

I. 

 

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

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

financijskih sredstava iz Proračuna Općina Kloštar Ivanić za financiranje redovne djelatnosti 

u 2020. 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. 

 

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

županije. 

 

                                                            T o č k a 12.  

 

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

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

 

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

U vijećnici je prisutno 11. vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                           Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

                           Općine  Kloštar Ivanić za 2019. godinu 

 

 

Analiza stanja prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                                            T o č k a 13.  

 

 

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 

 

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

U vijećnici je prisutno 11. vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. 

godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavn dio.  

 

                                                            T o č k a 14.  

 

 

 

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

okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2020. godini, 

            predlagatelj: općinski načelnik 



       

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

U vijećnici je prisutno 11. vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

O D L U K A 

o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2020. 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 2020. 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 202.000,00 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 257.000,00 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 150.000,00 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 

iznosu od 30.000,00 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 30.000,00 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 20.000,00 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 15.  

Po točki razno nema rasprave.  

Načelnik Željko Filipović zaželio je svim građanima OKI i vijećnicima sretne Božićne 

blagdane i uspješnu Novu 2020. Godinu.  

 

Završava se u 20,10.  

 

 

Zapisničar:                                                                   Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                     Općinskog vijeća: 

                                                                                 Krešimir Bunjevac  


