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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

Klasa: 021-05/21-01/01 

Ur.broj:238/14-01-21-15 

Kloštar Ivanić, 09.12.2021.  

 

                                        

                                                      Z A P I S N I K   

 

 

Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 07.12.2021. godine s 

početkom u 16,15 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, Krešimir Bunjevac, Mislav Lukša , Zlatko Bunjevac, Ivo Ćosić, Anita Sušac, 

Đurđica Grganja, Kristina Borić , Jozo Vuković, Miroslav Hlad, Miljenko Majdek 

Božidar Balenović dolazi u 16,18., 

ODSUTNI VIJEĆNIK: Branko Šafran 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić – Željko Filipović 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela – Sanela Đura  

Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent,  

Predstavnik Obiteljskog Radio Ivanića- Radojka Šporer  

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 4. sjednice Općinskog vijeća. 

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

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, 

održane 28.10. 2021. godine.  

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 10. vijećnika.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac predlaže sijedeći  
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         D n e v n i  r e d : 

  

1. Aktualni sat   

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

za školsku/akademsku godinu 2021./2022. 

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

 infrastrukture za 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

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

 infrastrukture za 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

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

obrazovanju u 2021. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

d) II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

           f)   I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.  

                 g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

           g)  I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g., 

                predlagatelj: općinski načelnik 

     h) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i          

            projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine, 

            predlagatelj: općinski načelnik, 

4. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i 

donošenje Zaključka, 

predlagatelj: općinski načelnik, 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

d) Programa javnih potreba u sportu u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

g) Programa socijalnih potreba u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

h) Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 
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i)   Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu projekcije 

      proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina, 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

            j)   Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom  

                  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

                  Kloštar Ivanić za 2022. Godinu 

                  predlagatelj: općinski načelnik, 

k) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2022. godinu  

predlagatelj: općinski načelnik 

l) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

m) Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,  

predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

 na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta – 

izgradnja nasipa streljane“,   

            predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

      Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga, 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

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

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik 

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

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad,  

predlagatelj: općinski načelnik 

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

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. 

godini, 

predlagatelj: općinski načelnik,  

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2022. godinu,  

predlagatelj: općinski načelnik,  

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik, 

14. Rasprava i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

predlagatelj: općinski načelnik,  

15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustav civilne zaštite na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

16. Razno. 

                                           

Otvara se rasprava po dnevnom redu.  
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Zatvara se rasprava i daje na usvajanje predloženi dnevni red.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 10 glasova „ za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se predloženi Dnevni red. 

                                                           

                                                 T o č k a 1.  

                                          Aktualni sat   

Načelnik Željko Filipović: 

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Nakon  prijave projekta rekonstrukcije vatrogasnog doma DVD Kloštar Ivanić na natječaj EU 

mjera 7.4.1  prošli tjedan je objavljena inicijalna lista za isti i prema tome smo prošli na tom 

natječaju. Vrijednost financiranja samo iz tih izvora je preko 6,3 miliona kuna. Za isti smo 

raspisali natječaj i ugovorili izradu izvedbenog projekta kako bi što spremniji bili za 

raspisivanje natječaja za radove i opremanje istog. 

Isto tako raspisan je natječaj LAG-a po istoj mjeri te na današnjem vijeću molim da donesete 

odluku za tu prijavu koji trebamo prijaviti do 31.1.2022.g. 

Sklopljen je ugovor za energetsku obnovu cjelokupne javne rasvjete u Općini Kloštar Ivanić 

sa tvrtkom Veritas ESCO d.o.o. nakon provedene javne nabave na iznos s PDV-om od 

4.120.868,75kn. U roku 10 dana će biti uvođenje u posao te slijedi 90 dana rok za izvođenje 

istih radova.  

Isto tako sprovedena je nabava za investicijsko održavanje cesta i to dijela Ščapovečke ulice u 

dužini cca 420m, te asfaltiranje i uređenje prilazne ceste sportskom parku na drugi ulaz kod 

Maričića. Slijedi sutra uvođenje radova i sami radovi do kraja godine sve prema programu 

održavanja za ovu godinu. 

Upravni odjel je izradio novi prijedlog rebalansa za 2021, te novi proračun i sve programe za 

2022. g. Na ovom vijeću je da iste razmotri i prihvati. 

Raspisan je natječaj za novog direktora Ivaplina pošto je sadašnji dao zahtjev za sporazumni 

raskid iz razloga nove poslovne prilike. Rok za prijavu je 8.12.2021. i objavljen je na 

stranicama Ivaplina. Slijedom toga će skupština donijeti odluku o izboru novog direktora 

društva ! 

Naši zaposlenici u suradnji sa Ivakopom dijele kante žute i plave u našim naseljima. 

Njihova primjena kreće sa 1.1.2022. Ukoliko netko neće do tada dobiti kante i dalje će 

koristiti vreće za isto. 

Ovaj tjedan slijedi početak podjele božičnica putem Hrvatskih pošta u iznosu od 100kn, biti 

će podijeljeno na taj način 742. božićnice za  nezaposlene osobe koji ne primaju sredstva sa 

HZZO-a, korisnici zajamčene minimalne naknade koji nisu radno sposobni  i umirovljenici sa 

mirovinama do 2.500,00 kuna. 

Isto tako do jučer smo podijelili poklone za Sv.Nikolu u školi do četvrtog razreda i 

vrtićancima te djeci koja ne pohađaju vrtić a javili su se na naš poziv.  

Jučer je krenulo kićenje borova na promenadi koje smo nabavili za sve razrede OŠ Braće 

Radića. Oni su na satovima likovnog izradili nakit i istim će okititi te borove koje ćemo nakon 

praznika posaditi i tako sačuvati ta drvca. 

Danas je dogovoren sastanak sa našim sugrađaninom Ivicom Kostelić za idući tjedan kako bi 

vidjeli potrebe u organizaciji najavljenih međunarodnih utrka u sljedećoj godini te čestitali u 

ime općine na svemu što sada radi i što planira a tako lijepo prezentira sebe i samim time i 

nas. 

Mislav Lukša: Pitanje stanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić?  

Stanje na prometnicama u općini?  

Postoji li u ovoj općini Upravni odjel koji izdaje dozvole, načine izvođenja radova,  propisuje 

ponašanje na javnim površinama i daje dozvole i suglasnosti za radove na prometnicama? 

Radnici izvođača radova pitaju kud idu cijevi. Zašto nema komunalnog redara koji će reći na 
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koji način i kojom trasom se izvode radovi. Raskopane ceste, nogostupi, postavljena je 

signalizacija.  

Nitko ne postavlja pitanje zašto je to tako.  

Kakav je odnos načelnika i župana nije ni čudo da je takav odnos županije kod izvođenja 

radova.  

Groblje u Bešlincu nije riješeno.  

Rasvjetnih tijela istrošeno  koliko hoćeš. Ja popisujem i javljam gdje je potrebno izmijeniti.  

Da li se zna tko radi tko koga mijenja? Ni predsjednika mjesnog odbora se ne pita šta treba 

raditi. Molim opsežan odgovor u pismenom obliku. 

2 pitanje: 

Već 9 godina postavlja se pitanje izgradnje nogostupa i kanalizacije u Bešlincu. 

Kada će se početi sa radovima i kada će se u Bešlincu izgraditi nogostup i kanalizacija? 

3 pitanje odnosi se na Advent. 

Svi nešto rade, a da li mi imamo kakvu kućicu na otvorenom sa kobasicama i vinom? 

Da nema župe ne bi se ljudi ni okupili. Da li mi možemo barem 50 % od naših susjeda imati 

koliko imaju oni? 

Javna rasvjeta kao da si došao u zonu sumraka, zbog nerada javne rasvjeta 

Pitanje za predsjednika vijeća. Zašto materijali za vijeće ne dolaze na vrijeme? 

Zašto  se vijećnici ne pozivaju na odbore sukladno Poslovniku? Zašto vijećnici ne znaju za 

održavanje sastanka odbora? Zašto se odbori održavaju u  radno vrijeme? 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Kralja Tomislava je županijska cesta, odgovor u pismenom obliku. Vodoopskrba i odvodnja 

vrše radove na održavanju.  

Naša općina najviše inzistira na sanaciji radova. Pokušavam što više tražiti od samih 

izvođača, nadzora  i investitora da to ide bolje i da se do 6 mj. moraju izvesti radovi, inzistira 

se izvođenje radova  u zadanim rokovima.   

Što se tiče izgradnje kanalizacije u Bešlincu pozvat ćemo Hrvatske vode pa da probamo to 

riješiti preko aglomeracije kao što je to učinjeno u Lipovcu. A što se tiče nogostupa svakako  

je potrebno ali sve ovisi o sredstvima.  

Što se pak tiče adventa, sve više je zaraženih osoba od Covida, sukladno se tome rade i 

okupljanja. Okitili smo borove na  Promenadi u suradnji sa učenicima osnovne škole. Također 

smo učenicima osnovne škole ponudili adventsku kućicu također i Udruzi prijatelja Kloštra u 

kojima mogu prodavati nakit i ostale rukotvorine.  

Krešimir Bunjevac: Komunalnu službu redovito upućujemo na teren.  

Materijale Odbora za financije dobili ste na vijeću radi toga što se isti održao jučer, ranije 

sazvan sastanak Odbora nije održan radi nedostatka kvoruma.  

Pročelnica JUO Sanela Đura upoznaje prisutne da je Odbor za financije i Proračun održan 

jučer. Sazvan je bio prošli tjedan no međutim nije bilo kvoruma .Danas ste dobili zapisnike 

Odbora koji su održani neposredno prije sjednice vijeća. Odbori se sastaju u vrijeme kad 

većini članova odgovara. Isti se sazivaju prema članku 61. Poslovnika o radu vijeća i to 2 

dana prije održavanja vijeća. Saziv radnih tijela objavljen na internetskim stranicama OKI. 

Zlatko Bunjevac: Osvrće se na Zakon o granicama naselja i naseljenim mjestima.  

Da li će se to razmatati na idućoj sjednici vijeća? 

Načelnik Željko Filipović:Prijedlog Zakona je savjetovanju. Na Odboru za komunalno i 

mjesnim odborima razmatrali smo prijedlog izmjena granica naselja. Isto slijedi na sjednici 

vijeća.   

Kristina Borić: Stanari ul. Augusta Šenoe upozoravaju da već godinama imaju problem sa 

iglicama od bora iz parka Hrvatskih branitelja koja padaju na njihova dvorišta i krovova. 

Također smola od bora uništavaju automobile.  



 

6 

 

 

Žalili su se i komunalnom redaru, upozoravali na taj problem ali  nitko nije riješio taj 

problem.  

Da li se to može kako riješiti?  

 

Načelnik Željko Filipović: Stanovnici ul. Augusta Šenoe upozoravali su i mene na problem 

koji nastaje padanjem iglica sa bora iz obližnjeg parka. Na komunalnom Odboru ćemo tražiti 

odgovor po tom pitanju kao i za granice naselja.  

Diskutabilno je uklanjanje tih stabala. Od javne ustanove „Zeleni prsten Zagrebačke županije“ 

da su to jedina zasađena  stabla na području Zagrebačke županije. Moramo zatražiti mišljenje 

struke što napraviti sa tim stablima i kako riješiti problem.  

Božidar Balenović: Ulična rasvjeta već mjesecima ne radi na istim mjestima. Još uvijek nije 

nasipan  kamen na put kod Nikole Domitrović.  Na prošlom vijeću pitao sam što se događa u 

Ivaplinu, s razlogom što se svakih par mjeseci mijenjaju direktori? 

Predlažem da bi za naše umirovljenike mogli izdvojiti 200,00 kn za božićnicu.  

Osvrt na sportski park, park je devastiran, pun krtovinaca, šute, smeća, blato, zaraslo u korov. 

Molim u pismenom obliku odgovor, koliko općina ima nekretnina u svom vlasništvu, koje 

kvadrature i njihova namjena?  

 

Načelnik Željko Filipović: 

HEP sutra kreće sa zamjenom žarulja i do kraja ove godine trebala bi biti zamjena svih 

dotrajalih rasvjetnih tijela.  

U naredno vrijeme nasipati će se kamen na put od strane županijskih cesta. Problem je u tome 

što nema kamena.  

Što se tiče Ivaplina i direktora, oni nađu bolju priliku za  posao i odlaze. Sadašnji direktor 

zatražio je sporazumni raskid radnog odnosa. To pitanje se trebalo rješavati prije 2 godine.  

Nabavna cijena plina je porasla 8 x  a distributivna je ostala isti i tu nastaju problemi.  

Ove godine su umirovljenicima, radno nesposobnim i osobama na hzz isplaćene 742  

božićnice i uskrsnice. 

Sportski park se uređuje i u naredno vrijeme bi to trebalo svakako bolje održavati.  

Pitanje nekretnina odgovor ćete dobiti ćete u pismenom obliku. 

U 16.56 zaključuje se aktualni sat.  

 

 

                                              T o č k a 2.  

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

školsku/akademsku godinu 2021./2022. 

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

Predsjednica Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija, Mateja Šafran 

upoznaje prisutne sa radom Odbora  i prijedlogom konačne liste kandidata za dodjelu 

stipendija u školskoj /akademskoj 2021./2022. 

 

Općina Kloštar Ivanić raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/ akademsku 

godinu 2021./2022.  koji je raspisan od 06.10. do 22.10.2021. te se dodjeljuje 40 stipendija – 

25 učenika i 15 studenata. 

 

Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija se sastao po završetku natječaja te je utvrdio 

da je bilo ukupno 59 prijava od čega 37 učenika i 22 studenta. 

 

Do prijedloga liste i konačne liste kandidata Odbor se sastao 6 puta te utvrdio slijed prijava: 
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   Učenici:  - poticana – 10 prijava, dodijeljeno 5 

- izvrsnost – 22 prijave,  dodijeljeno 10 

               - socijalni kriterij –18 prijava, dodijeljeno 10 

Napominjem da su se pojedini učenici sukladno pravilniku o dodjeli stipendija mogli prijaviti 

za više kategorija. 

Ukupno dodijeljeno 25 stipendija. 

    

   Studenti:  - poticana – 9 prijava, dodijeljeno 6 

                   - izvrsnost –12 prijava, dodijeljeno 6   

                   - socijalni kriterij – 5 prijava, dodijeljeno 3 

Napominjem da su se pojedini studenti sukladno pravilniku o dodjeli stipendija mogli prijaviti 

za više kategorija. 

Ukupno dodijeljeno 15 stipendija. 

 

Po završetku prijedloga liste kandidati su u roku od 8 dana mogli uložiti prigovor te su 

dostavljena 3 prigovora koja su se razmotrila i nisu prihvaćena te su liste konačne. 

Nakon konačne liste  možemo očekivati da će pojedini učenik/student odustati od stipendije s 

obzirom da nisu gotovi svi natječaji te postoji mogućnost korigiranja liste.   

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Mislav Lukša i Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

 

O D L U K U 

o dodjeli stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2021./2022. 

 

Članak 1. 

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

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

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

2021./2022., Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija utvrdio je prijedlog lista 

kandidata za dodjelu stipendija za tekuću školsku/akademsku godinu.  

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

dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., shodno članku 2. i 3. ove 

Odluke. 

  

Članak 2. 

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

2021./2022., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Učeničke stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuje se ukupno 5 (pet) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Valentina Šilipetar, Čemernica Lonjska 83, Kloštar Ivanić,  5,00 bod. 

2. Vinko Vincek, Lipovec Lonjski 53, Kloštar Ivanić,   3,87 bod. 

3. Matea Majsec, Stjepana Radića 27, Kloštar Ivanić,   3,85 bod. 

4. Adrian Novaković, Donja Obreška 41, Kloštar Ivanić,  3,75 bod. 

5. Vanesa Hržina, Put u raj 35, Kloštar Ivanić,    3,31 bod. 
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II. Učeničke stipendije prema kriteriju izvrsnosti:  

- dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Vjeko Ivaković, Dubravečka 13, Predavec, Kloštar Ivanić,  21,00 bod. 

2. Anamarija Turina, Zviranečka 12, Donja Obreška, Kloštar Ivanić, 20,00 bod. 

3. Marko Orehović, Vukovarska ulica 1, Kloštar Ivanić,   20,00 bod. 

4. Benedikt Matijević, Ul. Stjepana Babonića 9A, Kloštar Ivanić, 19,76 bod. 

5. Marin Kovačić, Ul. sv. Marije 24, Kloštar Ivanić,   19,76 bod. 

6. Alen Sekulić, Naftaplinska 13, Kloštar Ivanić,   19,72 bod. 

7. Viktorija Vulinec, Ul. sv. Marije 17, Kloštar Ivanić,   19,68 bod. 

8. Slavko Ćosić, Ul. kralja Tomislava 53, Kloštar Ivanić,  19,52 bod. 

9. Mirko Katana, Vukovarska 15H, Kloštar Ivanić,   19,48 bod. 

10. Ivana Mutić, Trojička 4, Bešlinec, Kloštar Ivanić,   19,44 bod. 

 

III. Učeničke stipendije prema socijalnom kriteriju: 

- dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Marta Pelesk, Đure Žugaja 34, Stara Marča, Kloštar Ivanić,  68,00 bod. 

2. Marija Buković, Krišci 26, Kloštar Ivanić,    62,00 bod. 

3. Viktorija Buković, Krišci 26, Kloštar Ivanić,    62,00 bod. 

4. Nikola Sporiš, Duga ulica 44, Kloštar Ivanić,    59,00 bod. 

5. Marija Ćosić, Ul. kralja Tomislava 53, Kloštar Ivanić   58,00 bod. 

6. Vanessa Hršak, Ul. kralja Tomislava 112, Kloštar Ivanić,  56,00 bod. 

7. Kristian Kovačić, Ul. sv. Marije 24, Kloštar Ivanić,   52,00 bod. 

8. Patricija Kašner, Ul. sv. Juraja 9, Gornja Obreška, Kloštar Ivanić, 43,00 bod. 

9. Mateo Botinčan, Trg sv. Ivana 3, Kloštar Ivanić,   42,00 bod. 

10. Lucija Virić, Čemernica Lonjska 93, Kloštar Ivanić   20,00 bod. 

 

Imenovanim kandidatima iz članka 2. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 550,00 

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

mjeseca za protekli mjesec.  

 

Članak 3. 

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

2021./2022., dodjeljuju se slijedeće stipendije:  

I. Studentske stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:  

- dodjeljuje se ukupno 6 (šest) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Ena Matijević, Vukovarska 76, Kloštar Ivanić,   4,88 bod. 

2. Domagoj Pastuović, Zagrebačka 11, Kloštar Ivanić,   4,67 bod. 

3. Marko Tutić, Duga ulica 31, Bešlinec, Kloštar Ivanić,   4,33 bod. 

4. Filip Frigan, Zagrebačka 51, Kloštar Ivanić,    4,15 bod. 

5. Karlo Kranjčina, Donja Obreška 34, Kloštar Ivanić,   3,50 bod. 

6. Mateo Špagnut, Ul. kralja Tomislava 71, Kloštar Ivanić,  3,38 bod. 

 

II. Studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti: 
- dodjeljuje se ukupno 6 (šest) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Ivana Šilić, Vidikovac 20, Kloštar Ivanić,    24,16 bod. 

2. Lucija Kašnar, Ščapovec 45, Kloštar Ivanić,    21,52 bod. 

3. Ana Tutić, Duga ulica 31, Bešlinec, Kloštar Ivanić,   19,00 bod. 

4. Anamarija Milenković, Odvojak Đure Žugaja 5C,  

    Stara Marča, Kloštar Ivanić,      18,00 bod. 
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5. Amalija Blagajac, Ul. sv. Duha 6, Kloštar Ivanić,   17,84 bod. 

6. Martina Kamenarić, Krišci 13, Kloštar Ivanić,   16,64 bod. 

 

III. Studentske stipendije prema socijalnom kriteriju. 
- dodjeljuje se ukupno 3 (tri) stipendija na temelju ostvarenih bodova: 

1. Helena Tučkorić, Krišci 81, Kloštar Ivanić,    44,00 bod. 

2. Matea Popović, Vinarska 82, Kloštar Ivanić,    24,00 bod. 

3. Valentina Manc, V Plavem Trnacu 60, Kloštar Ivanić,  24,00 bod.   

 

Imenovanim kandidatima iz članka 3. dodjeljuju se mjesečne stipendije u iznosu od 850,00 

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

kalendarskog mjeseca za protekli mjesec.  

 

Članak 4. 

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

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

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

 

 

 

 

Članak 5. 

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

županije.  

 

 

 

 

                                       T  o č k a 3.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

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

 infrastrukture za 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

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

obrazovanju u 2021. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

h) II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

i) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

           f)   I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.  

                 g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

           g)  I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g., 

                predlagatelj: općinski načelnik 

     h) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i          
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            projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine, 

            predlagatelj: općinski načelnik, 

 

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent, upoznaje prisutne sa Izmjenama i dopunama po 

navedenim Programima.  

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Ivo Ćosić, Mislav Lukša, Željko Filipović, Božidar Balenović.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje Izmjene i dopune po navedenim Programima.   

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

 

Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se  

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2021. g., 

 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se  

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2021. g., 

 

      Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

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

obrazovanju u 2021. g.,  

 

      Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

     II. Izmjene i dopune  Programa socijalnih potreba u 2021. g., 

 

      Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

I. Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g., 

 

          

      Sa 9 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

           I. Izmjene i dopune  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.  

                 g.,  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika. 

Sa 10 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

          I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  

                     nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g., 

 

Sa 10 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvajaju  se 

 

             II. Izmjene i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu        

                    i   projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine, 
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                                       T  o č k a 4.  

 

Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i 

donošenje Zaključka, 

predlagatelj: općinski načelnik, 

 

Načelnik, Željko Filipović, upoznaje prisutne sa  Izvješćem o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne 

samouprave na području Zagrebačke županije. 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju  Mislav Lukša, Željko Filipović, Vlatkica Šilipetar, Sanela Đura i 

Božidar Balenović.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10  vijećnika.  

 

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

 

 

            Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom    

infrastrukturom u  jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije 

 

 

 

 

  

                                        T o č k a  5.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

i) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

j) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g., 

predlagatelj: općinski načelnik, 

k) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

l) Programa javnih potreba u sportu u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

m) Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

n) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

o) Programa socijalnih potreba u 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

p) Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

i)   Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu projekcije 

      proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina, 
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      predlagatelj: općinski načelnik, 

            j)   Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom  

                  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

                  Kloštar Ivanić za 2022. Godinu 

                  predlagatelj: općinski načelnik, 

n) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2022. godinu  

predlagatelj: općinski načelnik 

o) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

predlagatelj: općinski načelnik 

p) Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,  

predlagatelj: općinski načelnik 

 

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent, upoznaje prisutne sa navedenim 

Programima i Odlukom  o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i 

prijedlogu projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina, 

  

Predsjednik Odbora za financije i proračun Ivo Ćosić upoznaje prisutne da su članovi odbora 

razmatrali navedene Programe i prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i 

prijedlogu projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina, i isti usvojili.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Ivo Ćosić, Mislav Lukša, Željko Filipović, Zlatko Bunjevac,  Božidar 

Balenović.  

       Zatvara se rasprava i daje na glasanje navedeni Programi, Odluka  o Proračunu Općine   

       Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024.   

       godina, te  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

       Program  održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g., 

 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g 

 

 

Sa 11 glasova „za“ usvaja  se  

 

Program javnih potreba u sportu u 2022. g 
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Sa 11 glasova „za“ usvaja  se  

 

                    Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,  

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

 

          Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,  

 

Sa 10 glasova „za“ i 1  suzdržanim  glasom  usvaja  se  

 

            Programa socijalnih potreba u 2022. g.,  

Sa 9 glasova „za“ i 2  glasa protiv   usvaja  se  

 

Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,  

 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

Odluka o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu        

      projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina, 

 

 

Sa 11 glasova „za“ usvaja  se  

 

 

                  Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom,  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

                                     Kloštar Ivanić za 2022. godinu 

 

Sa 11 glasova „za“ usvaja  se  

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu  

 

Sa 11 glasova „za“ usvaja  se  

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

 

Sa 9 glasova „za“ i 2  suzdržana  glasa  usvaja  se  

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje 10 minuta pauzu.  

 

                                         T o č k a 6.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
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       na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta –           

      izgradnja nasipa streljane“,   

            predlagatelj: općinski načelnik 

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom  Odluke o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja  na području Općine Kloštar Ivanić za projekt 

„Rekonstrukcija sportskog objekta –  izgradnja nasipa streljane“,   

Otvara se rasprava.  

Sjednici predsjedava potpredsjednik Zlatko Bunjevac. 

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Krešimir Bunjevac, Božidar Balenović.  

Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

 

Sa 12 glasova „za“ usvaja se  

 

                      Odluka  o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

       na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta –           

       izgradnja nasipa streljane“,   

 

                                                       T o č k a 7.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

 Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga, 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

Načelnik, Željko Filipović, upoznaje prisutne sa  Odlukom  o utvrđivanju mjerila za 

naplatu usluga  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga, 

Otvara se rasprava.  

Sjednici predsjedava potpredsjednik Zlatko Bunjevac. 

U raspravi učestvuju  Željko Filipović, Mislav Lukša,  Miroslav Hlad, Krešimir Bunjevac, 

Darko Kašnar, Ivo Ćosić, Jozo Vuković,  Božidar Balenović.  

Daje se pauza od 10 min radi usklađenja prijedloga.  

Nakon pauze sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac. 

Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 7 glasova „za“, 3 glasa protiv i 2 suzdržana donosi se  

 

 

ODLUKA 

o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar 

Ivanić (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju 

i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 
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II. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA  

Članak  2. 

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih 

prihoda i rashoda na temelju upisanog broja korisnika usluga za tekuću kalendarsku godinu. 

Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeće  Dječjeg 

vrtića, a obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog 

odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa (nepredviđeni 

rashodi i dr., osim izgradnje i adaptacije objekata).  

Članak 3. 

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiro račun Općine 

Kloštar Ivanić. 

Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanića u 

ekonomskoj cijeni redovitih programa  je: 

- za redoviti cjelodnevni 10-satni program ................................................750,00 kn 

- za kraći program za djecu s teškoćama u razvoju…………………….…250,00 kn 

- za kraći program ranog učenja stranog jezika - engleski jezik  ................ 50,00 kn 

- za poseban dramsko scenski program ……………………………………50,00 kn 

Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan. 

 

Članak 4. 

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine 

Kloštar Ivanić kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin, plaća 

punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavak 2. ove Odluke. 

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima 

prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio Sporazum o 

sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece sa osnivačem Dječjeg vrtića Proljeće 

Kloštar Ivanić, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela 

Općine Kloštar Ivanić.    

 

Članak 5. 

Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog 10-satnog programa umanjuje se prema 

slijedećim mjerilima:  
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1. Roditeljima invalidima Domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom 

umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je jednak postotku 

tjelesnog oštećenja.  

2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece upisano u vrtić, cijena se umanjuje - za 

drugo dijete 50%, a svako slijedeće 100%,  

3. Samohranim roditeljima za djecu upisanu u vrtić, cijena se umanjuje - za prvo dijete 

25%, za drugo dijete 75%, a svako slijedeće 100%, 

4. Udomiteljima za djecu upisanu u vrtić, a smještenu u njihovu udomiteljsku obitelj, 

cijena se umanjuje – za prvo dijete 50%, za drugo dijete 75%, a svako slijedeće 100%. 

 

Utvrđuje se umanjenje cijene za 50% od redovite mjesečne participacije u slučaju 

opravdanog izostanka djeteta (ispričnica liječnika ili unaprijed najavljeni izostanak od strane 

roditelja) koji traje 10 i više radnih dana (bez subote) u kontinuitetu. Navedeno pravo može se 

prenijeti iz mjeseca u mjesec. 

Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci 

(srpanj i/ili kolovoz, tijekom ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos 

režijskih troškova za mjesec srpanj i/ili kolovoz iznosi 50% od redovite mjesečne 

participacije.   

U slučaju nastupa Više sile (rat, poplava, potres, štrajkovi, epidemije  i sl.) uslijed koje 

Odlukom osnivača dođe do privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića, cijena se umanjuje za 

50% od redovite mjesečne participacije. 

 

Članak 6. 

 Radno vrijeme 10-satnog redovitog programa  je od 06,00 do 16,00 sati. 

 Cijena boravka djeteta dužeg od redovitog programa iznosi:  

- za roditelje koji bez opravdanog razloga (obveze prema poslodavcu ) ne dođu po dijete 

do 16.00 sati cijena programa uvećava se za 30,00 kuna po započetom satu. Opravdani 

razlog dokazuje se valjanom potvrdom od poslodavca. 

Iznimno roditeljima s važećom potvrdom poslodavca cijena programa uvećat će se za 

30,00 kuna po započetom satu ukoliko dijete ostaje dulje od utvrđenog dežurstva Dječjeg 

vrtića utvrđenog Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića. 

 

Članak 7. 
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Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju dječji vrtić na temelju 

dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u roku od 15 dana 

od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.  

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija. 

Dječji vrtić će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju sljedećih 

dokaza: 

 dokaz o prebivalištu djeteta (uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta);  

 dokazi o samohranosti roditelja (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili 

potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o 

privremenom uzdržavanju djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi 

roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu); 

 dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o 

statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti (rješenje o statusu invalida 

Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu 

osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti);   

 dokaz o statusu udomitelja (rješenje Centra za socijalnu skrb); 

 dokazi da obitelj ima dvoje ili više malodobne djece (za svako dijete u vrtićkoj dobi 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta).  

 

 

 

 

 

Članak 8. 

       Roditelj/staratelj dodatno će snositi troškove za slijedeće aktivnosti u organizaciji Vrtića: 

 poludnevni i cjelodnevni izleti (prijevoz autobusom, ulaznice i sl.), 

 ljetovanje/zimovanje u organizaciji putničkih agencija, 

 gostovanje kazališnih družina u Vrtiću, 

 radionice i Programi izrađeni od strane vanjskih suradnika koji imaju dozvolu 

Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje istih. 

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 9. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 35-III/14, 27/16, 34/17, 39/17 i 13/18). 

 

Članak 10. 

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

županije“. 

 

 

 

U 20.,45 vijećnik Mislav Lukša i Jozo Vuković napuštaju sjednicu vijeća.  

 

                                                       T o č k a 8.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o 

izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić.  

Sjednici vijeća nastavlja predsjedavati potpredsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bunjevac. 

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  

                           

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 2022. godini u iznosu od 

750.000,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 

110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19).  

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. 
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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 9.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad,  

predlagatelj: općinski načelnik 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom o 

izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad,  

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  

 

   

 

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 2022. 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. 
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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 10.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. 

godini, 

predlagatelj: općinski načelnik,  

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom 

o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2022. godini, 

 

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  

 

O D L U K A 

o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2022. 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 2022. 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 
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od 200.000,00 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 355.000,00 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 200.000,00 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 75.000,00 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 25.000,00 kuna. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-5 

udruga. 

Članak 2. 
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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. 

 

 

 

U 20,53 sjednicu vijeća napušta Božo Balenović.  

 

 

                                                                T o č k a 11.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu,  

predlagatelj: općinski načelnik,  

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa 

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

 

Sa 9 glasova „za“ usvaja se  

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

 

 

                                                        T o č k a 12.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom 

o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić, 

 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 7 vijećnika.  

 

Sa 7 glasova „za“ usvaja se  
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Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar 

Ivanić, 

 

 

                                                       T o č k a 13.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik, 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom  

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

 

Sa 8 glasova „za“ usvaja se  

                                          O d l u k a  

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, 

 

 

 

 

                                                   T o č k a 14. 
 

 

Rasprava i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Ivanić za 2021. godinu, 

predlagatelj: općinski načelnik,  

 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Analizom 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

 

Sa 8 glasova „za“ usvaja se  

 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. 

godinu, 

 

 

                                                T o č k a 15. 
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Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,  

predlagatelj: općinski načelnik, 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Planom 

razvoja  sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 8 vijećnika.  

 

 

Sa 8 glasova „za“ usvaja se  

Plan razvoja  sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. 

godinu, 

 

 

 

                                                   T o č k a 16. 
 

 

Razno. 

 Pod točkom razno nema rasprave.  

 

 U  21,00 sat zaključuje se sjednica Općinskog vijeća. 

 

Zapisničar:                                          Predsjednik  

Lidija Zubatović                                Općinskog vijeća: 

                                                           Krešimir Bunjevac   

                 


