REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 238/14-01-20-56
Kloštar Ivanić, 30.09.2020.

ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 29.09.2020. godine s početkom
u 16,15 h u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.
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, Dragan
Vuković, Danijela Bardić, Jozo Vuković, Nenad Kukec, Božidar Balenović, Damir Kašnar,
Mislav Lukša, Jelena Lacković Žertuš, Denis Duvnjak,
Dražen Božić, dolazi u 16,20
Miljenko Majdek, dolazi u 18,33
ODSUTNI VIJEĆNICI:
Sandra Slivar, ispričala nedolazak na vijeće
Ivan Novak.
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,
Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke Županije.,
Dario Ferenčaba; direktor Ivaplina d.o.o. ;
Radojka Šporer; direktorica Obiteljskog radija Ivanić;
Senka Kušar Bisić; ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad;
Gordana Tovernić i Branko Pilčik ispred Ivakopa d.o.o.
Mario Hranitelj, predstavnik Policijske postaje Ivanić Grad.
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 24. sjednice
Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.
Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 30.06.2020. god.
Predlaže se slijedeći

Dnevni red:
-

Aktualni sat
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Dnevni red:
- Aktualni sat
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na
projektu “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”
Predlagatelj:općinski načelnik
3. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu i
donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktor g. Dario Ferenčaba
4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i
donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,
5. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić
6. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020.
godine i donošenje Zaključka.
Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić
7. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. godinu i
donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević
8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada,
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar
Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje
prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima
sudova (NN 67/2018),
Predlagatelj: općinski načelnik
11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
12. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne
banke Zagreb d.d.
Predlagatelj: općinski načelnik
13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
14. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac predlaže da se točka aktualni sat stavi iza
točke 8 radi prisutnosti izvjestitelja po prethodnim točkama.
Daje se na glasanje predložena izmjena u redoslijedu točaka.
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Jednoglasno se usvaja predložena izmjena u dnevnom redu.
Daje se na glasanje predloženi dnevni red sa usvojenom izmjenom.
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.
Sjednicu napušta vijećnik Jozo Vuković.
T o č k a 1.
Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. Godinu, daje direktor g. Tomislav Masten,
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Božidar Balenović.
Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA
I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.

T o č k a 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu
“Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”
Predlagatelj:općinski načelnik
Izvješće po navedenoj točki; sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu “Razvoj
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad, daje Tomislav Masten.
Otvara se rasprava.
Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se
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ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu
„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“

I.
Općina Kloštar Ivanić ovime prihvaća sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“ s Gradom Ivanić-Grad kao
partnerom i trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kao
isporučiteljem vodne usluge, koji je u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić na potpisivanje Ugovora iz točke 1.
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
T o č k a 3.
Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu i
donošenje Zaključka,
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu, daje direktor g.
Dario Ferenčaba.
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Božidar Balenović, Sanela Đura.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se
ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o.
za 2019. 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.
4

Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i
donošenje Zaključka,
Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. Godinu, podnosi direktorica
gđa. Radojka Šporer,
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za
2019. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.

T o č k a 5.
Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu, podnosi ravnateljica gđa. Senka Kušar
Bisić
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu te
isto primilo na znanje.
II.
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Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.

T o č k a 6.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020.
godine i donošenje Zaključka.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020.
godine, podnosi Mario Hranitelj.
Otvara se rasprava.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti
na području Općine Kloštar Ivanić

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području
Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od siječnja do rujna 2020. godinu te isto primilo na
znanje.

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

T o č k a 7.
Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. Godinu i
donošenje Zaključka,
Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. Godinu, podnosi Gordana
Tovernić.
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se
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ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za
2019. 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 8.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada,
Predlagatelj: općinski načelnik
Darko Pilčik, ispred Ivakopa d.o.o. upoznaje prisutne sa izmjenama i dopunama Odluke o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada.

Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša, Božidar Balenović, Željko Filipović, Jelena Lacković
Žertuš.
Predsjednik Općinskog vijeća daje 5 min pauzu.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 2 glasa protiv i 9 suzdržanih glasova prijedlog Odluke nije usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća daje 5 min pauzu.
Vijećnik Božidar Balenović napušta sjednicu.
Aktualni sat
Načelnik Željko Filipović daje izvješće:
Od zadnjeg vijeća valja spomenuti:
Slijedom nastale situacije a vezano za COVID-19 u Općini Kl.Ivanić Stožer CZ djelovao je i
poduzimao radnje koje su im dolazile od državnog stožera. Kao i do zadnjeg vijeća tako i sada
je stožer na čelu sa načelnikom stožera djelovao i ispunio sve zadaće. Rezultat sam govori za
sebe jer do imamo jako malo zaraženih na našem području.
Radovi na izgradnji nogostupa autobusnih stanica i površinske cestovne odvodnje su u tijeku
te će prema roku izvođenja 31.10 isti se i završiti.
Nakon vijeća smo poslali zahtjeve na ministarstvo financija za odobrenje kredita prema
odlukama vijeća. Nadamo se da u najskorije vrijeme će isti doći i na vladu te biti odobreni
kako bi mogli krenuti u sklapanje ugovora sa bankama i onda u raspisivanje natječaja.
Sve vrijeme teku radovi na izradi vodovoda na našem području u sklopu izgradnje RVS Istok.
Nažalost dinamika sanacija cesta nije onakva kakvu smo očekivali te na svakoj koordinaciji
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tražimo da iste saniraju. Očekujemo da to naprave u desetom mjesecu najkasnije do 15.11.
Trenutno je raspisan natječaj za asfaltiranje polovice cesti kao investicijsko održavanje i to za
Naftaplinsku, Švearovu, Reljkovičevu ulicu i Sv,Mariju u Kloštar Ivaniću. Nakon provedenog
natječaja će se izvesti ti radovi.
Slijedom poslanih zahtjeva za sufinanciranje sredstava za različite namjene možemo reći da
smo od APPPRR dobili odluku o isplati za mjeru EU fondova 7.4.1 za dogradnju i
rekonstrukciju dječji vrtić u iznosu od 1.703.727,11kn i uplaćena su sredstva. Zatim od
Zagrebačke Županije u iznosu od 250.000,00 kn za izgradnju nogostupa u ulici Kralja
Tomislava i uplaćena su sredstva, od Zagrebačke Županije za uređenje parkirališta kod DVD
Kloštar Ivanić i općinske zgrade u iznosu od 211.844,50 kn i uplaćena su sredstva. Dobivena
je odluka o isplati za ogradu iz mjere Lag Moslavina EU sredstva na iznos od 220.000,00 kn i
nije još uplaćen iznos.
Preko ljeta smo uredili prostor izdvojenog dijela dječjeg vrtića te sa 1.9. i u taj i u centralni
prostor primili svu upisanu djecu a taj broj je 192 djece polaznika vrtića.
Sprovedeni su natječaji za ugradnju antene na zgradu DVD Kloštar Ivanić te uređenja
parkirališta kod zgrade općine i DVD Kloštra Ivanića.
- Dogovoreni radovi na vodovodima sa VIOZŽ iz naknade za razvoj:
- Lipovec Lonjski odvojak Hans – ugovorena rekonstrukcija
- Put u trojičke vinograde – ugovorena izgradnja
- III.C Vinogradski odvojak
150 m
- Mirna dolina,
300 m
- II.Vin.odvojak, Obreška
150 m
- Trojička ulica, Bešlinec
100 m
- Odvojak Sv.duha
350 m
- I Vinogradski odvojak, Obreška
100 m
- Sv.Juraja, Obreška
60 m
- Dubravačka, Predavec
40 m
- Crveni kip, Kloštar
500 m PROJEKTIRANJE
- II Predavečki odvojak, Kloštar
140 m
- III. I V. Graničarski odvojak, Sobočani 700 m PROJEKTIRANJE
- IV.A Vin.odvojak
140 m
- IV c Vinogradski odvojak , Kloštar
180 m
- V. I V.A Vinogradski odvojak - 10
500 m PROJEKTIRANJE
- X Vinogradski odvojak, Kloštar
100 m
- II Vinogradski odvojak, Kloštar
100 m
- Predavečki put
290 m
- V Plavem trnacu
200 m
- VIII.Vinogradski odvojak
80 m
Raspisan je natječaj za stipendije za učenike srednjih škola I studente prema uvjetima kao I
lani. Rok za predaju je 12.10.2020. pa pozivam sve zainteresirane da dostave do tog roka
prijave, a natječaj mogu vidjeti na web stranici OKI i oglasnim pločama.
Mislav Lukša: Osvrće se na stanje općinskih cesta i putova koje su raskopane prilikom
izvođenja radova.
Kada planirate sanirati te ceste koje su raskopane?
Stanje projekata u našoj općini. Zahvaljujem se u ime stanovnika ulice Kralja Tomislava na
projektu za nogostup.
Što je od naših kapitalnih projekata spremno za provođenje? Isto tako da se povuku sredstva
EU i osiguraju poslovi za izvođače.
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Što je sa projektima u tijeku? Kada se isti planiraju završiti? Što je sa završenim projektima?
Postoje priče da se provode neke kontrole DORHA, USKOKA u općini Kloštar Ivanić, te za
povrat nekih sredstava za Dječji vrtić Proljeće. Da li je to točno?
Koje mjere ste pokrenuli za spas privrede, za pomoć OPG, poduzetnicima s područja Općine
Kloštar Ivanić? Da li ćete izdvojiti neka sredstva za spas privrede na našem području?
Što je sa našom e-tržnicom, jeli se što radi p tom pitanju?
Zašto se po tom pitanju ne pomažu stanovnici Kloštra, ne sazivaju se sastanci socijalnog
vijeća kako bi se građanima pomoglo barem u nekom obliku pomoći.
Načelnik Željko Filipović daje odgovore.
Vezano uz ceste odgovorio sam u uvodnom izlaganju
Očekujemo da se iste saniraju u desetom mjesecu najkasnije do 15.11. Trenutno je raspisan
natječaj za asfaltiranje polovice cesti kao investicijsko održavanje i to za Naftaplinsku,
Švearovu, Reljkovičevu ulicu i ul. Svete Marije u Kloštar Ivaniću. Nakon provedenog
natječaja kreće se sa izvođenjem radova. Na Vidikovcu izvođač mora sam riješiti sanaciju
ceste.
Vukovarska ulica je raskopana pola i na toj polovici ide aglomeracija.
Što se tiče samih projekata na prošlom vijeću dobili smo suglasnost (projekt javne rasvjete i
ostatak nogostupa u ul. Kralja Tomislava. Za iste je potrebna suglasnost vlade. Nakon
dobivanja iste pristupiti će se proceduri izvođenja radova.
Što se tiče pitanja istraga u općini Kloštar Ivanić, nema nikakvih istraga i nema povrata
sredstava već je umanjen iznos isplate za vrtić za 25 %. Za vrtić ćemo dobiti puni iznos od
Min. regionalnog razvoja i Min. Financija. Bilo je prekoračenje roka radi toga smo izgubili 25
%. Sredstva su strogo namjenska. Nismo išli u žalbeni postupak. Što se tiče ulice Kralja
Tomislava čim stignu sredstva ide se sa nastavkom radova i ostali dio koji ide u aglomeraciju.
Odbor za socijalu se uredno sastaje i dodjeljuje se pomoć prema uvjetima koje isti ostvaruju.
Mjere za spas privrede od posljedica Covida donijete su na vijeću i prema njima se postupa.
Ulaže se u vrtić, školu, stipendije, osigurali smo radne bilježnice, knjige, prijevoz, ulaže se u
znanje i u mlade ljude s našeg područja.
Jelena Lacković Žertuš:
Da li ste Vi kao načelnik ostvarili kontakte sa OPG i privrednicima s našeg područja i da li ste
upoznati s posljedicama Covida u njihovom poslovanju?
Susjedne općine idu naprijed sa investicijama i ulaganjima u razvoj mjesta, a ja ne vidim ni
jedan pozitivan razlog da čovjek dođe živjeti u mjesto i da ima firmu ili obrt u OKI.
Da li imamo u planu izmjenu Prostornog plana OKI?
Naš Prostorni plan nije usklađen sa PP Zagrebačke županije te isti stvara problem kod gradnje
stambenih objekata.
Načelnik Željko Filipović:
Najveći problem je financiranje cesta, nemamo županijsku cestu i nemamo izlaza na autoput.
Sve je to otežavajuća okolnost za dovesti privrednike na naše područje. Imali smo neke upite
za dovođenje trgovačkog centra na naše područje ali problem je cestovna povezanost.
Izmjenu Prostornog plana OKI imamo namjeru izmijeniti čim se usvoji Prostorni plan
Zagrebačke županije.
Dražen Božić:
Zanima me način na koji se funkcionira u ovoj našoj lokalnoj sredini u doba korone?
Imamo 2 hrvatske u doba korone. Kada dođem u neku ustanovu u Zagrebu u ministarstvo sve
normalno funkcionira. Dođem u zgradu OKI vrata zatvorena, mjerenje temperature, maske,
izoliranost. Kako to sve skupa funkcionira, pristup u općini i velikom gradu?
Ak ste već izolirani u općini da li se to tako nastavlja kad idete doma? Da li izbjegavate
odlazak u trgovine i na druga javna mjesta?
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Načelnik Željko Filipović:
Kao ustanova i pojedinci poštujemo preporuke i naložene mjere nacionalnog stožera. Mi smo
ustanova i ako ih mi nećemo poštivati ne možemo ni od drugih očekivati da ih poštuju.
Iznosi primjer u evropskim zemljama gdje je obavezno nošenje maski i na javnih i zatvorenim
mjestima čak su i kazne za nepridržavanje mjera i nitko se ne buni.
Nenad Kukec:
U kojoj je fazi izgradnja nogostupa u ulici Kralja Tomislava, da li se očekuju troškovi van
troškovnika?
Tko ispred općine nadgleda te radove? Hvalite se sa asfaltiranjem, zanima me što je sa
krpanjem udarnih rupa na našim cestama?
U ulici Svete Marije povučen je cjevovod, a nije povučen ni jedan priključak na stambene
objekte.
Svugdje u okolnim mjestima radi se na prometnoj sigurnosti školaraca,kako vi čuvate svoje
školarce? Semafor u ulici Kralja Tomislava je nesiguran, da li obavještavate službe zadužene
za održavanje istog o njegovoj nesigurnosti?
Da li se očekuje financijska pomoć za nogostup na županijskoj cesti?
Načelnik Željko Filipović:
Za izgradnju nogostupa u ulici Kralja Tomislava u prošloj godini dobili smo 250.000,00 kn
također i u ovoj isti iznos, ukupno 500.000,00 od županije i 168.000,00 od ministarstva
Graditeljstva. Izgradnja bi po planu trebala završiti do 31.10.
Ovih dana vidjet ćemo da li će biti kakvih van troškovničkih radova.
Nadzor vrši tvrtka koja je bila i projektant. Također i naš djelatnik Dejan Dokmanić.
Službeni nadzor vrši isti nad radovima. Također i ja svaki dan prije posla obiđem ulica da
vidim kakva j e situacija na tim dionicama na kojima se vrši radovi.
Obećanje od ravnatelja ŽUC-a je koliko mi izgradimo nogostupa toliko će oni asfaltirati
površine cesta. Raditi će se i vodovod s druge strane ulice. Krpanje udarnih rupa slijedi u
narednom periodu. Vezano za asfaltiranje svaki četvrtak je koordinacija sa izvođačima.
Trebalo je već krenuti sa asfaltiranjem u ul. Sv. Marije, Naftaplinska, Relkovićeva, Švearova.
Što se tiče priključaka to ovisi o organizaciji rada izvođača koji rade po mom mišljenju
naopačke.
Što se tiče semafora, rad i ispravnost istog nadzire MUP. ŽUC je dao idejno rješenje treptača
svjetla koji ćemo mi najvjerojatnije financirati kako bi na taj način usporili promet i
poboljšali sigurnost prometovanja.
Aktualni sat završava u 19.09.
T o č k a 9.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar
Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa prijedlogom Odluke o uređenju prometa na
području Općine Kloštar Ivanić.
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša, Nenad Kukec, Josip tučkorić, Danijela Bardić.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 4 glasa protiv i 6 suzdržanih glasova prijedlog Odluke nije usvojen.
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T o č k a 10.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje
prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima
sudova (NN 67/2018),
Predlagatelj: općinski načelnik
Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa prijedlogom Zaključka o prihvaćanju inicijative za
upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i
sjedištima sudova (NN 67/2018),
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša, Željko Filipović.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa
za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 )
I.
Člankom 2. stavkom 1.) toč. XII. Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN
67/2018 ) propisano je kako je Općinski sud u Velikoj Gorici nadležan za područje općina:
Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle i Pokupsko, te gradove Ivanić-Grad i Velika Gorica.
II.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić ovime upućuje Ministarstvu pravosuđa
inicijativu za izmjenu Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 ) i osnivanje
samostalnog Općinskog suda u Ivanić-Gradu.
III.
Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije.

T o č k a 11.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik
Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje sa prijedlogom o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.
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Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša i Nenad Kukec.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.
Sa 7 glasova „za“ i 2 suzdržana donosi se
ODLUK A
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
I.
U članku II. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 9/20) u tablici pod
Radna mjesta IV. kategorije Namještenici, broj 8, Potkategorija radnog mjesta II. , radno mjesto 1.
razina mijenja se dosadašnji naziv radnog mjesta „domar, dostavljač“ i glasi „domar“ i mijenja se
dosadašnji klasifikacijski rang „12.“ i glasi“11.“.

II.
Izmjene Odluke stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
T o č k a 12.
Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne
banke Zagreb d.d.
Predlagatelj: općinski načelnik
Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o kratkoročnom
zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuje Mislav Lukša i Nenad Kukec,Krešimir Bunjevac.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ donosi se

ODLUKA
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.
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Predlaže se kratkoročni kredit uz slijedeće uvjete:
1. Iznos i valuta
2. Vrsta posla
3. Tip posla

3.000.000,00 HRK
Prekoračenje po poslovnom računu - kratkoročno
Novi plasman

4. Namjena posla

Za obrtna sredstva

5. Krajnji rok korištenja
6. Način korištenja

29.11.2021.
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.
30.11.2021.

7.2. Krajnji rok vraćanja
8. Kamata
8.1. redovna

Fiksna, 1,950000 % godišnje

8.1.1. način obračuna
8.2. zatezna

mjesečno
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
9.3. za rezervaciju sredstava

0,600000 %, jednokratno, najmanje HRK 500,00
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
11. Posebne ugovorne obveze

1 (jedna) zadužnica Klijenta
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.
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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.
Prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja.
T o č k a 14.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o davanju u najam
stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
Otvara se rasprava.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“ donosi se
ODLUKA
o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić
Članak 1.
Pristupa se davanju u najam stambene kuća u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić , koja se nalazi
u naselju Čemernica Lonjska, na adresi Čemernica Lonjska 33, na k.č.br. 710/1 k.o. Bešlinec.
Stambena kuća se sastoji od predsoblja, dnevne sobe s kuhinjom i blagavaonicom, spavaće
sobe, ostave i kupaonice, čija je ukupna neto površina 66,20 m2.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da temeljem ove Odluke raspiše javni natječaj za davanje u
najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
Stambena kuća daje se u najam putem javnog natječaja objavljenog putem Obiteljskog radija
Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
Iznos mjesečne najamnine stambene kuće je 1.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na dobivanje stambene kuće u najam ima podnositelj zahtjeva pod uvjetom:
- da je državljanin Republike Hrvatske
- da ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u trenutku raspisivanja
natječaja,
- da podnositelj zahtjeva za davanje stambene kuće u najam kao i članovi njegovog
obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nemaju stan ili kuću u
privatnom vlasništvu ili suvlasništvu,
- da podnositelj zahtjeva ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u Zahtjevu
nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Kloštar Ivanić.
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Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi
obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.
Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug ili osoba koja živi s njim u
izvanbračnoj zajednici, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre,
pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema
odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim
korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.
Kao dokaz o postojanju izvanbračne zajednice služi izjava dana pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću koju podnositelj Zahtjeva i izvanbračni član ovjeravaju kod javnog bilježnika.
Članak 4.
Na temelju podnesenog zahtjeva i ostvarenih uvjeta i kriterija iz ove Odluke utvrđuje se Lista
prvenstva podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: Lista prvenstva).
Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih kriterija:
1. dužina prebivanja na području Općine Kloštar Ivanić
2. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
3. sudjelovanje u Domovinskom ratu
4. socijalni uvjeti (samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje)
Članak 5.
Podnositelju zahtjeva pripada 1 bod za svaku godinu prebivanja na području Općine Kloštar
Ivanić, a prema evidenciji MUP-a.
Članak 6.
Prema broju članova obitelji, podnositelj zahtjeva dobiva slijedeći broj bodova:
1. Samac
1 bod
2. Dva člana obitelji
2 boda
3. Tri člana obitelji
4. Četiri člana obitelji
5. Pet i više članova obitelji

3 boda
4 boda
5 bodova

Članak 7.
Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu provedenom u Domovinskom ratu, pripada 1/2 boda
po mjesecu provedenom u Domovinskom ratu.
Okolnost iz stavka 1. ovog članka dokazuje se uvjerenjem nadležnog ureda za obranu ili
nadležnog ministarstva.
Članak 8.
Samohrani roditelj i samohrani posvojitelj koji se isključivo brine o članovima obiteljskog
domaćinstva (djeci i posvojenicima) u trajanju:
- do 5 godina dobiva 5 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva 1
bod,
- preko 5 godina dobiva 10 bodova za jednog člana,a za svakog daljnjeg člana dobiva 2
boda.
Roditelj djeteta s posebnim potrebama dobiva 10 bodova.
Svojstvo iz stavka 1. i 2. ovog članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.
Članak 9.
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Zahtjev za davanje stambene kuće u najam podnosi se na posebnom obrascu kojeg svi
zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.
Zahtjevu je potrebno priložiti svu dokumentaciju naznačenu u Zahtjevu
Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija koja je temelj za bodovanje smatrat će
se nepotpunim i odbacit će se.
Rok za podnošenje zahtjeva – prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana njegove objave putem
Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti, putem pošte ili se predaje
neposredno u općinskom sjedištu, na adresi:
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
Školska 22
10312 KLOŠTAR IVANIĆ
s naznakom „Natječaj za davanje u zakup stambene kuće u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić – NE OTVARATI“ – najkasnije do ………………... g.

Članak 10.
Na temelju danih podataka te priloženoj potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuju činjenice
od utjecaja za bodovanje, a na temelju utvrđenih uvjeta i kriterija ove Odluke, Komisija za
promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić boduje zahtjev.
Na osnovu obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Komisija za promet
nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić utvrđuje prijedlog Liste prvenstva.
Članak 11.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju
prava na dodjelu stambene kuće u najam ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima dulje vrijeme
prebivanja na području općine, a ukoliko su podnositelji zahtjeva i tada izjednačeni u broju
bodova prednost ima onaj podnositelj koji ima više članova obiteljskog domaćinstva.
Članak 12.
Prijedlog liste prvenstva sadrži redni broj, ime i prezime podnositelja zahtjeva, ukupan broj
bodova iskazan po pojedinim kriterijima iz Odluke.
Prijedlog liste prvenstva se objavljuje putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči
Općine i web stranici Općine.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na prijedlog Liste prvenstva i objavljeno bodovanje.
Prigovor se podnosi Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u
roku od 8 dana od objave Liste prvenstva.
Odluka Komisija za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić donesena po
prigovoru je konačna.
Članak 13.
Temeljem konačne Liste prvenstva Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o davanju
stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam, koje se dostavlja svim
kandidatima prijavljenim na natječaju.
Članak 14.
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Na temelju Rješenja o davanju stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam
Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i izabrani podnositelj zahtjeva sklapaju Ugovor o
najmu stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić na vrijeme do 5 godina.
Članak 15.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
T o č k a 14.

Razno
U točki razno nema rasprave.
Zapisničar:
Lidija Zubatović

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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