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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-05/21-01/01 

Ur.broj:238/14-01-22-25 

Kloštar Ivanić, 08.09.2022.  

 

                                        

                                                   Z A P I S N I K   

 

 

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 07.09.2022. godine s 

početkom u 16,05 sati u općinskoj vijećnici, Školska 22, I kat. Sjednicu otvara potpredsjednik 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, Branko Šafran.   

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

Sjednica je javna. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: 

 

Damir Kašnar,  Zlatko Bunjevac, Branko Šafran, Đurđica Grganja, Miroslav Hlad, Kristina 

Borić,Anita Sušac, Božidar Balenović, Miljenko Majdek 

 

Jozo Vuković dolazi u 16,20 sati. 

Mislav Lukša dolazi u 16,40 sati. 

Ivo Ćosić dolazi u 16,50 sati. 

Martina Huzanić dolazi u 16,55 sati 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić – Željko Filipović 

Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Mateja Šviglin, pravni referent  

Tomislav Masten, direktor Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  

Gordana Tovernić, predstavnica trgovačkog društva IVAKOP d.o.o 

Siniša Halaš, direktor IVAPLINA d.o.o  

Senka Kušar Bisić, ravnateljica knjižnice Ivanić Grad  

Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. 

Snimatelj Obiteljskog Radio Ivanića- Zvonimir Gaiger  

 

 

Bramko Šafran: 

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

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 8 sjednice vijeća održane dana 09.06.2022.god.  
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    Podpredsjednik Općinskog vijeća Branko Šafran predlaže sijedeći  

 

 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

1. Aktualni sat 

2. Utvrđivanje činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća 

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje 

3. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika te 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: Mandatna komisija 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje  

5. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka, 

     Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,  

6. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević  

7. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

     Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš  

8. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

     Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,  

9. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,  

     Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

10. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Kloštar Ivanić 

Predlagatelj: općinski načelnik 

11. Razno 

 

 

Ujedno predlaže da se točka 5.,6.,7., 8., i  9., razmatraju prije točke 1.,, 2., 3., 10., i 11. radi 

prisutnosti izvjestitelja po navedenim točkama.   

Prijedlog se daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja predložena izmjena redoslijeda točaka u dnevnom redu kako je gore 

navedeno.  

 

Daje se na glasanje predloženi dnevni red.  

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  

 

 

                        

                                                     T o č k a   5. 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka, 
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 Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten, upoznaje prisutne sa  Izvješćem o poslovanju 

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

2021. Godinu 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnici Miljenko Majdek, Božidar Balenović, Zlatko Bunjevac, 

načelnik Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. g. 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA 

I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2021. godinu,  te isto primilo na znanje. 

 

II. 

 

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

 

 

                                                          

                                                                    T o č k a 6.  

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestiteljica Gordana Tovernić, ispred trgovačkog društva IVAKOP d.o.o  daje Izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2021. God.  

Otvara se rasprava. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP 

d.o.o. za 2021. godinu. 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

o izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

IVAKOP d.o.o. za 2021. g. 

 

 

I. 

 

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

2021. godinu,  te isto primilo na znanje. 
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II. 

 

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

 

                                                             T o č k a 7.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš upoznaje prisutne sa Izvješćem o poslovanju    

trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2021. godinu 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša i načelnik Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN   

d.o.o. za 2021. Godinu.  

Konstatira se da  je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

IVAPLIN d.o.o. za 2021. g. 

 

 

I. 

 

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

za 2021. 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.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i 

donošenje Zaključka, 

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

Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. godinu 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o.    

d.o.o. za 2021. Godinu.  

Konstatira se da  je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  
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Z A K L J U Č A K 

o izvješću o poslovanju  

Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2021. g. 

 

 

I. 

 

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

2021. 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 9. 

 

 

Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,  

 

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

Kloštar Ivanić za 2021. godinu 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnik Mislav Lukša.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje Izvješće o radu knjižnice Kloštar Ivanić za  

 za 2021. godinu.  

Konstatira se da  je u vijećnici prisutno 13 vijećnika.  

Sa 12 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

Z A K L J U Č A K 

o izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. g. 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2021. 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  1.  

 

Aktualni sat.  

 

Načelnik Željko Filipović podnosi Izvještaj.  

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 
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Prijavili smo projekt energetske obnove javne rasvjete na natječaj Ministarstva graditeljstva. 

Slijedom toga smo dobili 120.000,00 kn sufinanciranja i potpisali ugovor. 

Održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta zajedno sa Gradom Ivanić Gradom na 

rješavanju spornih pitanja  za projektiranje ceste Vrbovec Ivanić Grad kroz našu općinu te je 

usuglašeno isto  i zbog samih izmjena u prostornom planu naše općine. 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta izvršilo je analizu ponuda i očekuje se da  će 

prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuda biti sastavni dio dnevnog reda općinskog 

vijeća. 

Na natječaju Županije prijavili smo pojačano održavanje nogostupa Kloštar Ivanić  do iza 

doma u Lipovcu Lonjskom sukladno raspisanom natječaju dobivena su sredstva u iznosu od 

250.000,00 kuna. To je sa sredstvima koje su prije odobrena od ministarstva reg. razvoja 

ukupno 600.000,00kuna. Isto tako je županija sufinancirala sa 30.000,00 kn izložbu konja 

koja je održana 25.6. ove godine. 

Središnji ured za demografiju nam je dodijelio 82.001,00 kn za sufinanciranje ograde i 

igrališta uz područni vrtić Livada. Slijedi raspisivanje natječaja za isti te sami radovi i 

opremanje. 

Proveden je natječaj rekonstrukcije vatrogasnog doma u Kloštar Ivaniću iz EU fondova mjera 

7.4.1. Trenutno su na pregledu ponude i priprema rebalansa kako bi osigurali sredstva jer svih 

6 ponuda su iznad procijenjene vrijednosti. Nakon toga možemo donijeti odluku o odabiru 

izvoditelja. 

Potpisan je ugovor projekta preko LAG-a Moslavina iz EU fondova za izradu nasipa na 

streljani Lipovec sukladno dobivenoj odluci. Sada je plan da to raspišemo u idućoj godini. 

Obavljen je razgovor sa OŠ Braće Radić i dogovorno smo usuglasili prijedlog da Općina 

sufinancira od 1.10. školsku kuhinju sa 1,56 kn(0,21€) za svaki obrok do kraja školske godine 

a u proračunu za sljedeću godinu ćemo još vidjeti jer će ostati taj iznos ili će se mijenjati. 

5.9. 2022. startala je nova pedagoška godina u vrtiću. U vrtiću je upisano 206 djece u 11 

odgojnih skupina na dvije lokacije. Trenutno je na listi čekanja 5 djece  kojima je samo jedan 

roditelj zaposlen i još 12 djece kojima sa oba zaposlena roditelja. Od ovih sa dvoje zaposlenih 

roditelja samo jedno je napunilo godinu dana a ostala pune u 11, 12 mjesecu ove godine a  

ostali iduće godine. Moj prijedlog je da dok ne dogradimo 2 odgojne skupine u centralnom 

vrtiću uredimo jedan prostor koji nam može zadovoljiti uvjete  za još jednom skupinom 

jaslica i tako osiguramo vrtić za sve sa što manje troškova kako u prilagodbi koja je potrebna,  

tako i u troškovima kad se bude koristio. 

I za kraj posebna pohvala našoj mladoj djevojci iz Sobočana Ivi Popović Gecan na osvajanju 

zlatne medalje na svjetskom prvenstvu u samostrelu u juniorskoj konkurenciji. 

Mislav Lukša: 

1.Šta se događa sa bajerom u Kloštru? Što se dovozi i baca u bajer? Tko crpi vodu?  

  Tamo se okupljaju mladi koji žele da se isti očisti i izvrši poribljavanje, te isti privede svrsi.  

 Jedan dio smo i prodali u svrhu privođenja turističke namjene tog djela Kloštra.  

2. Što je sa proglašenjem elementarne nepogode od suše? 

3. Zabrinuti stanovnici i ustanove na Promenadi pitaju se zašto se režu i iskapaju grmovi i ruše  

   drveća na promenadi? A ni jedno novo drvo se nije posadilo. 

   Zašto se to radi i koja je vizija toga? 

4. Prostorno planiranje, zašto ono nije na ovom vijeću? Prostorni plan je temelj razvoja ove   

    općine.  

    Sa prostornim planom treba imati cilj i viziju 

 

Načelnik Željko Filipović: 
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Vezano uz bajer, na tom objektu je vlasnik firma LUJI iz Bjelovara, koja je podnjela zahtjev  

građevinsku dozvolu za izgradnju objekta na tom dijelu. Ona upravlja tim objektom i ima namjenu 

završiti taj posao. Taj objekat nemamo u svom vlasništvu.  

 

Što se tiče suše Općina Kloštar je pozvala poljoprivrednike s našeg područja da prijave štetu kako 

kako bi vidjeli dali imamo uvjete  i dovoljan postotak za proglašenje elementarne nepogode.  

Poljoprivrednici prijavljuju štetu i ovih dana ćemo zatražiti proglašenje elementarne nepogode od 

suše. Imamo dovoljan i financijski postotak  i prijava za proglašenje el.nepogode od suše. 

Što se tiče odgovora po 3 pitanju a odnosi se na iskapanje grmova i sjeću drveća na promenade 

odgovor ćete dobiti u pismenom obliku.  

 

Što se tiče Izmjena Prostornog plana Općine Kloštar Ivanić, imali smo prvu javnu raspravu gdje su 

uoćeni problem koji su usuglašeni sa Hrvatskim cestama.  

Početkom listopada ide druga javna rasprava. Nakon toga konačni prijedlog V izmjena PP  isle bi 

na razmatranje na Općinsko vijeće.  

Miroslav Hlad:  
Šta se je u ovoj godini dana napravilo po pitanju sigurnosti djece u prometu? 

U centru i ispred vrtića iscrtali smo pješačka obilježja a Ulica Kralja Tomislava ostala je bez 

obilježavanja horizontalne signalizacije bez obzira što je to županijska cesta trebalo je iscrtati.  

U Školskoj su maknute žardinjere i ponovo se auti parkiraju na promenadi.  

Oglasna ploča u centru Kloštra 2 tjedna je stajala bačena na podu.  

Zašto se to nije maknulo i nešto učinilo po tom pitanju? 

Što se tiče Ekoflora rekao sam na prošloj sjednici da se ispred općine ode u firmu Ekoflor i da oni 

plate popravak ceste a ne da to rade građani ili općina.  

Kakvo je  stanje u NK Kloštar? 

 

Načelnik Željko Filipović:   

Vezano za oznake horizontalne signalizacije u ulici Kralja Tomislava, to je županijska cesta.  

Županijska Uprava za ceste ZŽ upravlja tom cestom. 

Izvođač koji je izvodio radove na tom djelu on treba popraviti i iscrtati oznake.  

Što se tiče Ekoflora zatražili smo radi prijašnjih prijava na neugodne mirise, da se dogovori termin 

i da ljudi odu tamo porazgovaraju sa njima da se vidi kakva je situacija.  

Trenutno odvoze kompost pa je cirkulacija neugodnih mirisa pojačana.  

Što se tiče prekopa u Školskoj, Vodoopskrba i  odvodnja radi  radi još jedno zasunsko okno.  

Nogometni klub Klošar nastavlja u istoj ligi kao i do sada.  

Damir Kašnar: 

Problem lisica i čagljeva u Ščapovcu koje učestalo uništavaju živad.  

Dali je već bilo pritužbi građana na čagljeve i lisice?  

Dali postoji mehanizam za suzbijanje istih? 

Načelnik Željko Filipović: 

Lovačka društva ne smiju vršiti odstrel istih u blizini kuća  do 200 m udaljenosti.  

 

Ivo Ćosić: 
Stanje u općini nje dobro. 

Zašto Vi načelniče niste rekli za situaciju u Ivaplinu? 

Zašto ovdje nitko nije rekao da je Ivaplin otišao u ruke HEP-PLIN zato što naši direktori  nisu na 

vrijeme kupili plin? 

Zašo Vi načelniče niste rekli ljudima istinu? 

Vlasnici Ivaplina odgovorni su za to.  

Dali se šta poduzelo po tom pitanju, zašto je Ivaplinu oduzeta distribucija plina? 
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Što se tiče sportskih događanja, stanje u klubu je OK.  

Pitanje načelniku: Tko je vršio prodaju pića za Dan općine i koliko je općina prihodovala od 

vršenja ugostiteljskih usluga? 

NK je slavio 70 godina postojanja i za to je dobio 3.000,00 kn da nahrani 10 ekipa.  

Zašto je to tako? 

Načelnik Željko Filipović: 

Zalagao sam se za prodaju Ivaplina ali za to je potrebna suglasnost sva 3 vlasnika.  

Velikim opskrbljivačima plina ne može se parirati u cijeni plina posebno sad u ova vremena kada 

je distribucija plina upitna radi rata u Ukrajini.  

EON je natječajem  ušao u opskrbu plinom. Uložena je žalba na isto. Dobivena je presuda kojim je 

vraćena distribucija plina Ivaplinu. U tom trenutku više nije bilo moguće kupiti plin po toj cijeni 

koja je bila prije.  

 

Jozo Vuković:  

Koliko NK Kloštar od općine dobiva sredstava godišnje? 

 

Načelnik Željko Filipović: 

 

Općina Kloštar Ivanić godišnje izdvaja 170.000,00 kn za NK Kloštar. 

 

Zlatko Bunjevac: Što se tiče predatora koji stvaraju problem lovačkom društva, iznosi da LD 

Srndač vrši odstrel i poduzima sve radnje po naputku lovačkog saveza.  

Smanjuje se rajon za odstel divljači, mogućnost odstrela do 200 m od naselja,  a divljač dolazi sve 

bliže kućama u potrazi za hranom.                                                       

 

Božidar Balenović:  

Načelnik je rekao da je Ivaplin trebalo prodati.  

Ivaplin je vrijedan i s njim treba dobro gospodariti a ne ići na prodaju. 

Što je sa okvirom koji se nalazi kod autopranone Berinac u Kloštru? 

Zašto je samo premješten i dokle će tamo tako stajati? 

Da li je načelnik nekoga upzorio da se to makne? 

Da li je na cijelom području Općine Kloštar Ivanić obuhvaćena izmjena javne rasvjeta sa novom 

led rasvjetom? 

Da li ćemo prije izrade Proračuna razgovarati o tome da se uvrsti u isti uvođenje nove javne 

rasvjeta tamo gdje je još nema? 

Pojačati javnu rasvjeta na Trgu Sv. Ivana i na zaobilaznici. 

Nogostup u Lipovcu, nadam se da će ići i dalje od doma do Lonje.  

Da li je trebalo ići kod izrade sadašnjeg na proširenje  tako da bude i biciklistička staza? 

Prije izrade kapitalnih radova trebala bi se čuti i riječ vijećnika. 

Logično je i normalno  da se kod takvih situacija sastanu vijećnici i razgovaraju o tome.   

Nekada se dobro fukcioniralo kada je bilo poglavarstvo, sada je svedeno sve na jednog čovjeka.  

Ne kažem da  je taj čovjek loš već nema otvorenosti za prihvaćanje više ideja.  

Ležeči policajci, šta je sa tim? Ako si tražio načelniče od ŽUC-a, dostavi pismeno kada si tražio sa 

datumom. Idemo otvoriti raspravu po toj problematici.  

U proračunu imamo stavku u iznosu 80.000,00 kn za čišćenje bunara na području OKI. 

Zašto bunari nisu očišćeni? Barem da se ove godine očiste 1,2 manja bunara ili Veliki bunar u 

centru.  

Načelnik Željko Filipović: 

Elementi koji se stavljaju kod iskopa šahte, zasunska okna, tražili smo da se izmjeste.  
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Izmješteni su na privatnu parcelu zato što će ih trebati koristit još kod izrade šahti na dva mjesta 

kod ljekarne i ul. Augusta Šenoe.  

Nakon iskorištenja na navedenim lokacija biti će uklonjene.  

Što se tiče led rasvjeta završena je izmjena. Trebamo omogućiti i staviti u proračun za iduću 

godinu da sami možemo vršiti  reguliranje javme rasvjeta  a ne  HEP na području OKI.  

Isto tako vidjeti gdje još potrebno izgraditi javn rasvjeta na području OKI.  

Što se tiče nogostupa u Lipovcu Lonjskom, radi se o rekonstrukciji pa se ista radi u gabaritima 

koji su prvotno određeni.  

U zelenom pojasu nalaze se stupovi koji se ne mogu izmjestiti. Na suprotnoj strani nalaze se 

vodovodna i plinska mreža. Kad HEP stavi mrežne kablove na tom dijelu onda bi mogli proširiti 

sa biciklističkom stazom.  

Što se tiče ležečih policajaca, dopisom smo od ŽUC-a tražili da se postave.  

Nadamo se da će se uskoro postaviti semafor u ulici Stjepana Radića na prijelazu prema 

Vukovarskoj I U Zagrebačkoj ulici kod sporskog parka.  

Pri završetku prometne studije na našem području vijet ćemo mogućnost riješenja prometa u našoj 

općini.  

Što se tiče stavke za čišćenje bunara i izrade nadstrešnica tražit ću da se napravi do kraja godine 

nadstrešnica kod  III Vinogradskog odvojka i da se očisti barem nekoliko bunara na našem 

području. Također ih je potrebno obojiti i napraviti pristup istima. 

 

Zaključuje se točka aktualni sat.  

 

                                                          T o č k a  2.  

 

Utvrđivanje činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća 

Izvjestitelj ispred Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne da je održan 

sastanak Komisije za Izbor imenovanje te su članovi Komisije raspravljali o podnesenoj ostavci 

Krešimira Bunjevac  na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.  

Nakon provedene rasprave Komisija jednoglasno donosi  

                                     

                                                        Z a k lj u č a k  

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke Krešimira Bunjevac na 

dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.  

Predlaže se Općinskom vijeću da donese Odluku o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na 

dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.  

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava.  

 

Konstatira se da  je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

ODLUK A  

o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na  

dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

 

I. 
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 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić utvrđuje da je Krešimir Bunjevac  iz Kloštar 

Ivanića, Čemernička 6, dana 26. kolovoza 2022. podnio ostavku na dužnost predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te podnesenu ostavku prima na znanje. 

 

 

II. 

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

županije“. 

 

 

                                                             T o č k a 3.  

 

Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika te 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: Predsjednik  Mandatne  komisije Miroslav Hlad podnosi  

 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 

I. 

Mandatna komisija izvješćuje da je sukladno odredbama članka 79. stavak 7. 

Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 

144/20 i 37/21) i članka 28. stavak 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 13/21), pisani zahtjev Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za mirovanje 

mandata iz osobnih razloga, podnio: 

 
KREŠIMIR BUNJEVAC iz Kloštar Ivanića, Čemernička 6, izabran s kandidacijske liste 
SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP 

 

II. 

Mandatna komisija utvrđuje da je zahtjev Krešimira Bunjevac zaprimljen u Općini 

Kloštar Ivanić dana 26.08.2022. godine. 

 

III. 

Mandatna komisija obavještava da, temeljem članka 79. stavak 8.  Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 28. 

stavak 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21), mirovanje 

mandata iz osobnih razloga počinje teći od dana dostave pismenog zahtjeva sukladno 

pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.  

Iz navedenih odredbi proizlazi da mirovanje mandata iz osobnih razloga KREŠIMIRU 

BUNJEVAC počinje teći od dana 26.08.2022. godine. 

 

IV. 

Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 

broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), člana predstavničkog tijela izabranog na 

kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 

izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je 

bila predlagatelj kandidacijske liste. 

Mandatna komisija izvješćuje da je politička stranka SOCIJALDEMOKRATSKA 

PARTIJA HRVATSKE – SDP, zastupana po predsjedniku OO SDP-a Željku Filipović, dana 
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30.08.2022. godine odredila da će neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste MARTINA 

HUZANIĆ, iz Kloštar Ivanića, Naftaplinska 38, zamjenjivati KREŠIMIRA BUNJEVAC te da 

su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

 

 

V. 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

VI. 

       Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na internetskim 

stranicama Općine Kloštar Ivanić.   

                                                                                               

Predsjednik Mandatne komisije: 

          

                                                                                                        Miroslav Hlad                                                                                       

Donosi se  

 

Z A K LJ U Č A K 

o Izvješću Mandatne komisije 

 

I. 

 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Općine Kloštar Ivanić, KLASA:013-

03/21-01/06, URBROJ: 238-14-01/05-22-21, od 31.08.2022. godine.  

 

II. 

 

Na temelju Izvješća iz članka I. ovog Zaključka utvrđuje se: 

 

- da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za stavljanje mandata u mirovanje iz    

osobnih razloga vijećnika Krešimira Bunjevac. 

- da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenice vijećnika Martine 

Huzanić. 

 

III. 

 

         Izvješće iz članka I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio. 

    

IV. 

 

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

županije“. 

 

 

Imenovana vijećnica Martina Huzanić polaže svečanu prisegu.  

 

                                                 T o č k a 4.  
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Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje 

Izvjestitelj ispred Komisije za izbor i imenovanje, Damir Kašnar upoznaje prisutne da je održan   

sastanak Komisije za Izbor imenovanje te su članovi Komisije raspravljali o prijedlogu 1/3 

vijećnika Općine Kloštar Ivanić za izbor Miljenka Majdek za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić te nakon provedene rasprave jednoglasno donose  

                     

                                                Z a k lj u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog vijećnika Općine Kloštar Ivanić za izbor Miljenka Majdek za predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i upućuje na Općinsko vijeće.                                           

 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnici Mislav Lukša, Damir Kašner i načelnik Željko Filipović.  

 

 

Konstatira se da  je u vijećnici prisutno 13 vijećnika.  

Sa 8 glasova“za“, 4 protiv i 1 suzdržanim glasom donosi se 

 

O DLUKA   

O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

I. 

 Miljenko Majdek iz Kloštar Ivanića, Donja Obreška 22, bira se za predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, sa danom 07.09.2022. godine. 

 

 

II. 

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

županije“. 

  

                                                      T o č k a  10. 

 

 

 

Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Kloštar Ivanić 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o raspisivanju izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora na području OKI.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju vijećnici Mislav Lukša, Damir Kašner I načelnik Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava i  daje na glasanje.    

 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Sa 10 glasova“za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  
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O D L U K A  

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

                                           

I. 

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, 

i to: 

- Vijeće mjesnog odbora Bešlinec, 

- Vijeće mjesnog odbora Čemernica Lonjska, 

- Vijeće mjesnog odbora Donja Obreška, 

- Vijeće mjesnog odbora Gornja Obreška, 

- Vijeće mjesnog odbora Kloštar Ivanić, 

- Vijeće mjesnog odbora Križci,        

- Vijeće  mjesnog odbora Lipovec Lonjski, 

- Vijeće mjesnog Predavec, 

- Vijeće mjesnog odbora Sobočani, 

- Vijeće mjesnog odbora Stara Marča, 

- Vijeće mjesnog odbora Ščapovec. 

 

II. 

 

Za dan provedbe izbora određuje se 16.10.2022. godine. 

 

III. 

 

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

 

 

        

 

 

 

 

                                             T o č k a 11.  

Razno.  

Ivo Ćosić: daje repliku na izlaganje Joze Vuković. 

Moli pismenim putem da mu se dostavi  podatak tko je vršio ugostiteljsku uslugu na sportskom 

parku na dan održavanja koncerta Lidije Bačić povodom Dana općine koji se održao 

25.06.2022. god.  

 

Molim podatak ime ugostitelja i koji je bio trošak za tu namjenu.   

 

Sjednica Općinskog vijeća zaključuje se u 19,00 sati.  
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Zapisničar:                                                                           Podpredsjednik Općinskog vijeća: 

      Lidija Zubatović                                                        

 

                             

                                                                                                   Branko Šafran 

 


