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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-19-39 

Kloštar Ivanić, 08.07.2019. 
 

                                                 Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 05. 07.2019.  godine s 

početkom u 16,15  h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici 

predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija 

Zubatović , referent za poslove samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

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

Miljenko Majdek, Dragan Vuković,  Danijela Bardić, Jozo Vuković, Denis Duvnjak, Ivan 

Novak, Jelena Lacković Žertuš, Nenad Kukec, Sandra Slivar.  

 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Božidar Balenović, Mislav Lukša, Dražen Božić. 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  

Ivana Trbuhović  – pravni referent    

 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić –Zvonimir Gaiger  i Siniša Klasić . 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 17. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11  vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“  usvaja se  Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 24.05.2019. 

god.   

            

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

-Aktualni sat 

 

1.Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika i 

donošenje Zaključka, 

izvjestitelj: Mandatna komisija 

2.Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 
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Napomena za toč.2.:zbog tajnosti podataka donošenja predmetne Odluke pristup je ograničen 

lozinkom. 

3. Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 

a.) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar 

Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2019. godini, 

b.)Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova, 

c.) Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

Općine Kloštar Ivanić , 

d.)Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić, 

e.) Zaključka  o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova 

tijekom požarne sezone u 2019. godini., 

f.) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te  mjerama zaštite od  požara na poljoprivrednom zemljištu, 

predlagatelj: općinski načelnik 

 

4. Rasprava o prijedlogu  i donošenje : 

a.) Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar 

Ivanić, 

b.) Odluke o usvajanju  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj : općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu   i donošenje Odluke o Socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

6.Rasprava o prijedlogu  i donošenje Odluke o komunalnom redu, 

predlagatelj: općinski načelnik 

7.Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 

a.) Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za financije i proračun , 

b.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu, 

c.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija,  

d.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pritužbe i žalbe, 

e.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje, 

f.) Odluke o razrješenju imenovanju  člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  općine Kloštar Ivanić. 

g.) Odluke  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda, 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

8. Rasprava i donošenje Zaključka o sklapanju dodatka Sporazuma o suradnji na projektu 

razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, 

predlagatelj: općinski načelnik 

9. Razno. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom: 

Imenovanje potpredsjednika Općinskog vijeća OKI pod točkom 9., te izmjenu u redoslijedu točaka 

u  dnevnom  redu, na način da se točka 1., i 2., razmotre prije Aktualnog sata, radi verifikacije 
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nove vijećnice  kako bi ista  mogla učestvovati u radu vijeća, te radi hitne objave u elektroničkom 

oglasniku davanje  koncesije  za obavljanje dimnjačarskih poslova na području OKI.  

 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava.  

Daje se na glasanje predložene dopune i  izmjene redoslijeda točaka u  dnevnom redu sa 

predloženim dnevnim redom.  

 

Jednoglasno se usvaja gore  predloženi dnevni red sa dopunom gore navedene točke i  

izmjenama u redoslijedu točaka.  

 

                                                            T o č k a  1.  

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

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj; predsjednik  Mandatne  komisije Ivan Novak podnosi Izvješće  o prestanku 

mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika. 

 

                                                          I Z V J E Š Ć E 

O PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA 

I VERIFIKACIJI MANDATA NOVOG VIJEĆNIKA 

 

                                                                        I. 

 

Josip Vrbat, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić izabran s liste Hrvatske 

demokratske zajednice, nositelj liste Mario Haludek, dana 06.05.2019. godine dostavio je 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić Obavijest o promjeni prebivališta izvan 

općine Kloštar Ivanić s danom 15.02.2019. godine. Utvrđuje se da je sukladno članku 80. 

stavak 1. toč.4. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12 i 121/16) prestao 

mandat vijećniku Josipu Vrbat danom prestanka prebivališta s područja općine Kloštar Ivanić, 

odnosno s danom 15.02.2019. godine. 

                                                                        II. 

 

 Sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12 i 

121/16), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke 

zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili 

mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste, 

odnosno OO HDZ-a koja je predlagatelj kandidacijske liste umjesto Josipa Vrbata kojemu je 

prestao mandat određuje neizabranog kandidata s iste liste Sandru Slivar iz Kloštar Ivanića, 

Vinogradska 2, kojoj se verificira mandat.  

III. 

 

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

                                                             IV. 

 

Ovo Izvješće podnijet će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić te će se 

objaviti u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

 Vijećnica Sandra Slivar polaže svečanu prisegu. 

 

Donosi se  
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                                                        Z A K LJ U Č A K 

                                              o Izvješću Mandatne komisije 

 

 

                                                                    I. 

        Izvješće Mandatne komisije Općine Kloštar Ivanić o prestanku mandata vijećnika i 

verifikaciji mandata novog vijećnika, KLASA:013-03/17-01/01, URBROJ: 238/14-01/05-19-

2, od 23.05.2019. godine prima se na znanje.  

 

 

                                                                   II. 

 

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

dio. 

 

                                                                  III. 

 

        Mandat vijećnici Sandri Slivar počinje dana 05.07.2019. godine te će sukladno tome iz 

Proračuna Općine Kloštar Ivanić isplatiti sredstva za financiranje rada političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača. 

 

    

                                                                 IV. 

 

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

županije“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac čita: 

 

 

OBAVIJEST  VIJEĆNIKA JOZE VUKOVIĆ O ISTUPANJU IZ  LISTE GRUPE BIRAČA“ 

BOŽIDARA BALENOVIĆA „ 

 

Iz  osobnih razloga podnosim ostavku na članstvo iz liste grupe birača „Božidara Balenovića“ 

o čemu Vas ovim putem izvješćujem.  

 

Napominjem da nastavljam obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća kao nezavisan član.  

 

Također izvješćujem predsjednika i vijećnike Općinskog vijeća o istupanju iz Kluba vijećnika 

liste grupe birača „Božidara Balenovića“. 

 

                       

                                                           T o č k a 2.                                                 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Kloštar Ivanić, 

Ivana Trbuhović, upoznaje sa prijedlogom  Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić. 

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

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  
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Jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A     

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar 

Ivanić  

 

1. Daje se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić 

najpovoljnijem ponuditelju trgovačkom društvu MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 

12, OIB 60221514351. 

2. Koncesija iz točke 1. ove Odluke je koncesija za usluge i daje se na vrijeme od 4 (četiri) 

godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. 

3. Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić, 

a koji podrazumijevaju čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u 

građevinama. 

4. Osnovna prava i obveze Općine Kloštar Ivanić, kao davatelja koncesije i trgovačkog 

društva MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12, OIB 60221514351, kao koncesionara 

određena su dokumentacijom za nadmetanje u postupku davanja koncesije  za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić, a koja je objavljena u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske uz Obavijest o namjeri davanja 

koncesije, broj objave: 2019/S 01K-0008964 od 12.03.2019. godine. 

5. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljiti odabrani ponuditelj 

odnosno koncesionar su: 

- donijeti opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklopiti s korisnikom komunalne usluge 

ugovor o isporuci komunalne usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu; 

- obavljati dimnjačarske poslove trajno i kvalitetno, sukladno karakteristikama i cijenama 

navedenim u ponudi i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, a opremu držati u stanju 

funkcionalne sposobnosti; 

- dimnjačarske poslove obavljati sukladno troškovniku odnosno cjeniku dimnjačarskih usluga 

te za pruženu uslugu izdati računa; 

- za cjenik komunalnih usluga i svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu 

suglasnost općinskog načelnika; 

- osigurati 24satno dežurstvo u svrhu obavljanja predmetne koncesije; 

- voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, odnosno kontrolne knjige te davatelju 

koncesije u svako doba omogućiti uvid u evidenciju odnosno kontrolne knjige, a na zahtjev 

davatelja koncesije najkasnije u roku od 3 dana dostaviti presliku i/ili potrebne podatke o 

kojima je dužan voditi evidenciju; 

- dostaviti davatelju koncesije godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka najkasnije do 15. 

prosinca za narednu godinu; 

- dostaviti davatelju koncesije jednom godišnje izvješće o obavljenim dimnjačarskim 

uslugama, koje treba sadržavati najmanje: broj korisnika usluga odnosno izvršeni broj 

čišćenja ili drugih pruženih usluga te ukupni iznos naplaćene usluge za izvještajno razdoblje. 

Izvješće se dostavlja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu; 

- omogućiti davatelju koncesije na njegov pisani zahtjev najkasnije u roku od 3 dana uvid u 

poslovanje u dijelu koji se odnosi na predmetnu djelatnost koncesije te dostaviti potrebne 

podatke, a osobito one u vezi s člancima 75. i 77. Zakona o koncesijama (u vezi obveze 

davatelja koncesije u provedbi politike koncesije te evidencije i dostave podataka o 

poslovanju koncesionara) te one podatke čiju dostavu od davatelja koncesije zatraži nadležno 

ministarstvo; 

- izvršavati obvezu podmirivanja godišnjeg iznosa naknade za koncesiju sukladno rokovima 

utvrđenim u točci 6. ove Odluke. 
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6. Naknada za koncesiju iz točke 1. ove Odluke iznosi 6.000,00 kn (slovima: šesttisućakuna) 

godišnje za svaku godinu trajanja koncesije i plaća se na sljedeći način: 

- za 1. (prvu) godinu ostvarivanja koncesije, naknadu za koncesiju se plaća u roku 8 (osam) 

dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji u iznosu koji je razmjeran broju mjeseci u 

odnosu na datum sklapanja ugovora 

- godišnju naknadu za koncesiju za preostale godine koncesije, koncesionar je dužan 

uplaćivati najkasnije do 01.04. tekuće godine za koju se plaća naknada za koncesiju i tada se 

ista smatra dospjelom.  

7.  Davatelj koncesije će sklopiti Ugovor o koncesiji po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 

15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju, a najkasnije 10 dana od dana isteka 

razdoblja mirovanja, odnosno 10 (deset) dana od dana kada ova Odluka postane izvršna. 

8. Odabrani ponuditelj odnosno koncesionar dužan je prije potpisivanja Ugovora o koncesiji 

dostaviti jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji, posebno naplate naknade za koncesiju i 

naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji u obliku 

bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika na iznos koji pokriva četverogodišnji iznos 

naknade za koncesiju. 

9.  Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije, kao i na standardnom obrascu 

u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

   Općina Kloštar Ivanić provela je postupak davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić na temelju odredbi Zakona o 

koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima i 

načinu njihovog obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić. 

             Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova  na području Općine 

Kloštar Ivanić provelo je Stručno povjerenstvo za koncesije imenovano Odlukom Općinskog 

načelnika o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju obavljanja dimnjačarskih poslova 

na području Općine Kloštar Ivanić  (KLASA: 363-06/18-01/03, URBROJ: 238/16-03-19-10 

od 25.02.2019. godine). Navedeni postupak započeo je objavom Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije, a  koja je dana 12.03.2019. godine objavljena u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske pod brojem 2019/S 01K-0008964 i uz koju je objavljena 

dokumentacija za nadmetanje, a kojom su propisani uvjeti i način dostave ponuda. 

             U roku za dostavu ponuda, pravovremeno su zaprimljene 2 (dvije) ponude i to: 

ponuda ponuditelja MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12 i ponuda ponuditelja 

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o., Ivanić-Grad, Moslavačka 13. Nakon 

javnog otvaranja ponuda, koje je održano dana 11.04.2019. godine i o čemu je sastavljen 

zapisnik o otvaranju ponuda, pristupilo se pregledu i ocjeni ponuda. 

 Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda sastavljenim dana 27.06.2019. godine od strane 

Stručnog povjerenstva za koncesije primjenom kriterija za odabir – ekonomski najpovoljnije 

ponude, utvrđuje se da je ponuda ponuditelja MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12 

najpovoljnija. 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić zaključuje da dostavljena, pregledana i ocijenjena 

ponuda zadovoljava sve tražene kriterije i dokaze sposobnog ponuditelja te se istom 

ponuditelju dodjeljuje predmetna koncesija. 

 U točci 2. izreke ove Odluke određena je vrsta koncesije i vrijeme na koje se  daje 

koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 U točci 3. izreke ove Odluke određen je predmet koncesije. 

 U točci 4. izreke ove Odluke određena su osnovna prava i obveze davatelja koncesije i 

odabranog ponuditelja odnosno koncesionara. 
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 U točci 5. izreke ove Odluke sadržani su posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije 

mora udovoljiti odabrani ponuditelj odnosno koncesionar. 

 U točci 6. izreke ove Odluke utvrđen je iznos naknade za koncesiju, koji u navedenom 

iznosu proizlazi iz dostavljene ponude te način plaćanja naknade za koncesiju. 

 U točci 7. izreke ove Odluke utvrđen je rok u kojem je odabrani ponuditelj odnosno 

koncesionar obvezan sklopiti Ugovor o koncesiji s davateljem koncesije, sukladno Zakonu o 

koncesijama. 

 Odredba točke 8. izreke ove Odluke utemeljena je na članku 55. Zakona o koncesijama 

(„Narodne novine“ br. 69/17.) i odredbama dokumentacije za nadmetanje 

       Odredba točke 9. izreke ove Odluke utemeljena je na članku 36. stavku 6. Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17.). 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne 

nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb,  u roku 10 (deset) dana od dana primitka ove 

Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, a dostavlja se u pisanom 

obliku neposredno ili poštom. 

 

 

                                                      AKTUALNI  SAT 

 

Vijeću se pridružuje vijećnik Damir Kašnar.  

Načelnik Željko Filipović:  Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Izrađen je projekt  za zgradu “Ljekarne” za  projektiranja vanjskog dijela zgrade.  

Radovi su u tijeku  za sanaciju klizišta u I. Vinogradskom odvojku.  Prema planu radovi će se 

završiti sredinom ovog mjeseca. 

ŽUC ZŽ je dao nalog još prije prošlog vijeća ŽC-a da izvedu radove prema prometnom 

elaboratu za smirenje prometa u ulici Stjepana Radića. Nažalost do danas nisu krenuli u 

realizaciju istog. 

U tijeku je izmjena projekta za javnu rasvjetu obilaznice sukladno zahtjevima INA d.d. te 

nakon toga ćemo ići na traženje građevinske dozvole i raspisivanje natječaja za radove. 

Potpisan  je ugovor za projektiranje energetske obnove Pučkog doma u Kloštar Ivaniću te 

izvođač radi na njemu. 

Dana 28.6.2019. nam je dostavljena odluka o dodjeli sredstava od APPRR za ulaganje u 

građenje i opremanje Dječjeg vrtića na iznos od 6.703.200,00 kn. Na osnovu nje smo 

podnijeli zahtjev 1.7.2019. za predujam od 50% spomenute cifre. Nakon njihove obrade 

očekujemo da nam uplate taj iznos kako bi mogli zatražiti i ostatak sredstava. 

Dana 2.7.2019. podnijeli smo tri zahtjeva za sufinanciranje EU projekata na raspisan natječaj 

od MRR i EU fondova . To su projekti energetske obnove zgrade, rekonstrukcije I dogradnje 

vrtića I rekonstrukcije ceste Čemernica sve zajedno na iznos od cca 1.600.00,00 kn. Pošto je 

sve prijavljeno u prvih 39sec. natječaja očekujemo da u ovoj godini ista sredstva i dobijemo. 

Istog dana je potpisan i ugovor sa Hrvatskim vodama za sufinanciranje sanacije klizišta na 

području općine. Iznos sufinanciranja je 470.000,00kn. 

Raspisan je natječaj za energetsku obnovu zgrade općinske uprave I rok predaje ponuda je 

18.7.2019.  Valja spomenuti da je za nju uz spomenuta sredstva za sufinanciranje od MRR i 

EU te Ministarstva graditeljstva  ZŽ tj. Župan donio odluku o sufinanciranju u iznosu od 

240.000,00kn. Prema tome će naš iznos financiranja iznositi manje od 10% ako ne I manje. 

Raspisali smo natječaj i za ogradu oko novog groblja u Kloštru koje sufinanciramo preko Lag 

Moslavine. 

U planu je sanacija poljskih putova na području OKI da se saniraju u ljetno vrijeme. 
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Prema jučerašnjoj informaciji od izvođača radova na izgradnji I zamjeni vodovoda na 

području Kloštra u sklopu natječaja RVS Zagreb Istok radovi će započeti u 8. mjesecu te 

ćemo sa izvođačem radova idući tjedan uskladiti priču kako bi taj dio radova išao sa što manje 

problema na našem području. 

Konjogojsku izložba je održana 8.6.2019. zajedno sa svečanom sjednicom vijeća i otvorenjem  

spomen sobe poginulih branitelja. Isto tako I županijske igre branitelja su održane isti dan. 

 

Jelena Lacković Žertuš:  

1.Ponovno nismo mogli na tabletu otvoriti materijale za vijeće, prijedlog da se vratimo na 

stari princip dobivanja materijala.  

2. Da li se počelo i kakvi su planovi sa organizacijom blagdana Velike Gospe, što se planira s 

obzirom da je četvrtak, da li se planira produžiti sa proslavom? 

3. Da li se razmatralo da se natkrije vanjski dio vrtića između starog i novog dijela vrtića da se 

djeca zaštite od sunca? 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Idemo na jednodnevnu proslavu Velike Gospe, iduće godine blagdan pada u subotu pa ćemo 

planirati da se spoji na dva dana. 

Dok ne ostvarimo sva sredstva za dogradnju vrtića, ne možemo ići na izgradnju nadstrešnice 

za vanjski dio između starog i novog dijela.  

 

Dragan Vuković: 

U kojoj je fazi izrada projekta za izgradnju nogostupa u ulici Kralja Tomislava? 

Pohvale komunalnom odjelu OKI za krčenje raslinja u ulici Kralja Tomislava.  

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Što se tiče projekta za izgradnju nogostupa i stanice  u ul. Kralja Tomislava  u fazi smo 

dobivanja javno pravnog mišljenja, na osnovu kojeg će se izraditi glavni projekt te zatražiti  

građevinsku dozvolu ,  pri dobivanju iste ići će se u djelomičnu  izradu u ovoj godini. 

 

Nenad Kukec: 

Odgovor na pitanje Jelene Lacković Žertuš u vezi izgradnje nadstrešnice u vrtiću.  

Ne može se izgraditi nadstrešnica, sve dok ne prođe financiranje dogradnja vrtića do kraja 

 (tj. dok isplata bude potpuna u cijelom iznosu). 

Što se tiče klizišta, u kojoj smo fazi s tim i da li su rokovi (60 dana)  prošli? 

Da li će se izraditi ograda u centru iza dvorišta pučkog doma? 

Da li općina radi na proširenju produženog boravka u osnovnoj školi za još jednu grupu? 

Ulica Stjepana Radića, u kojoj je fazi postavljanje prometne signalizacije? 

Koliko je koštalo uređenje memorijalne sobe za branitelje s područja naše općine? 

Koliko ima hidranata na području OKI  i koliko ih je neispravno? 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Što se tiče sredstava za dogradnju vrtića dobili smo Odluku o isplati 6 mil. kn. Zatražili smo 

isplatu 3 mil. kn. Za dva tjedna nadamo se isplati predujma od 3 mil. kn. povratu sredstava za 

vrtić. Isto tako nadamo se i za cestu Čemernica Lonjska. Na osnovi isplate tih sredstava 

možemo tražiti i ostatak sredstava koje nam pripadaju. Sredstva ćemo vratiti u banku jer su to 

kreditna sredstva. Što se tiče klizišta biti će završeni u roku 60 dana. 

Ograda u centru u dvorištu pučkog doma biti će sređena do blagdana Velike Gospe.  

Što se pak tiče produženog boravka kontaktirao sam sa pročelnicom u županiji , sa 

ravnateljicom škole obišao sam objekt škole. Potrebno je pronaći odgovarajući prostor, a onda 
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će se naći sredstva od strane županije. Ravnateljica će stupiti u kontakt sa susjednim 

općinama da izvidi na koji način su oni riješili produženi boravak. Ostalo je na ravnateljici da 

preraspodjelom radnog vremena zaposlenog omogući proširenje rada produženog boravka, a 

ne novim zapošljavanjem.  

Što se tiče ulice Stjepana Radića zatražili smo rješavanje istog od županijskih cesta.  

ŽUC je naložila 23.05. da se u roku 15 dana odradi taj posao. Mi smo napravili projekt u 

suglasnosti sa MUP-om ali ŽC nisu odradile svoj posao.  

Memorijalna soba otvorena je nedjeljom i državnim blagdanima. Na traženje roditelja bila je 

otvorena i na rođendan jednog od poginulih branitelja.  

Ivan Novak:  

Hoće li općina sufinancirati produženi boravak? 

Što je sa dodatnim obrazovnim materijalom, hoće li i to općina sufinancirati? 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Što se tiče dodatnih školskih  materijala (radne bilježnice, mape i sl.) sufinancirati će se iz 

sredstava županije a ostatak iz budžeta općine.  

Prostoriju produženog boravka mora rješavati županija koja je 100 % vlasnik, mi smo 

pomogli sa kontaktiranjem pročelnice iz županije. 

 

Denis Duvnjak: 

Pitanje za predsjednika OV i načelnika. Na prošlom vijeću postavio sam pitanje rješavanje 

problema parkiranja po nogostupu. Rečeno mi je da ću dobiti odgovor u pismenom obliku.  

Po Poslovniku je obveza da se odgovor da na vijeću ili u pismenom obliku prije slijedećeg 

vijeća. S obzirom da nisam dobio odgovor apeliram na predsjednika da vodi računa o 

dobivanju odgovora.  

Da li će u Kloštru biti izrađeno još parkirnih mjesta? Svakodnevno se parkira po zelenim 

površinama, ispod stabala, kafića i slično.  

Krešimir Bunjevac:  

Problem parkiranja mora rješavati policija. 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Izraditi ćemo prometni elaborat kojim ćemo nastojati riješiti problem parkirnih mjesta kao i 

ostalu prometnu problematiku na području Općine Kloštar Ivanić.  

 

Jozo Vuković: 

Zanima me kada će se put u Čemernici navesti kamenom i kada će se poravnati beton koji je 

tamo navožen? 

Kakva je situacija sa financijskim izvještajem u NK Kloštar? 

Potrebno redovito kositi Park hrvatskih branitelja i popravljati sprave za dječju igru.  

  

Načelnik, Željko Filipović: 

Navoz kamena na poljske putove izvršiti će tijekom 7, 8 mjeseca, također će se sanirati 

putovi.  

NK Kloštar prema nama je podnio financijski izvještaj, Skupštinu nisu odradili.  

Košnju trave ćemo kositi redoviti i popraviti igrala za djecu.  

Sandra Slivar: 

Pitanja vezana uz struku; nedostatak koševa za smeće uz školu i igralište. 

Problem velike količine plastike koja nije za otkup potrebno zbrinuti.  

Zašto su posjećena skoro sva stabla na Promenadi i dva bora ispred općine, nisam primijetila 

da su ta stabla bila u stanju propadanja ili da ih je napala neka bolest? 
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Da li se to moglo riješiti selektivnije, n način sjeća dva do tri stabla pa pomlađivanje? 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Vezano uz odvoz plastike isti će se odraditi na adekvatan način.  

Prošle godine ugradili smo određen broj koševa na lokacije koje su predložili predsjednici 

mjesnih odbora.  

Što se tiče sječe stabala, o tome smo godinama razgovarali na vijeću. Drveću je prošao 

vegetacijski rok i sječa je provedena u dogovoru sa strukom. Za eventualnu štetu koja bi 

nastala padom stabala odgovoran je načelnik.  

 

Krešimir Bunjevac: 
Na slijedećoj sjednici vijeća upoznati ćemo Vas sa izrađivačem elaborata za rušenje stabala.  

 

Danijela Bardić: 

Na sjednicama vijeća bili smo upoznati sa elaboratom rušenja stabala tko da je isti izradila 

struka.  

Da li su problemi u NK Kloštar riješeni? Koliko klub ima ekipa, da li ima trenera? 

Potrebno je da domar ili komunalni redar obiđe i izvidi ispravnost dječjih igrala na području 

OKI . 

Načelnik, Željko Filipović: 

U roku 10 dana zamolit ćemo predsjednika NK Kloštar da podnese izvještaj o stanju u klubu 

(broj ekipa, trener i slično). Isto će Vam se dostaviti na e-mail.  

 

Krešimir Bunjevac: 
Predsjednika kluba potrebno je pozvati na vijeće,tako da vijećnicima može davati odgovore 

na postavljena pitanja.  

 

Josip Tučkorić:  

U Ščapovcu kod doma izvode se neki radovi, da li je to pravo rješenje izvođenja radova? 

Šarampovska ulica zarasla u raslinje i potrebno je krčenje. 

 

Načelnik, Željko Filipović: 

Što se tiče radova u Ščapovcu, vidjet ću sa komunalnim referentom i izvijestiti  Vas o tome. 

Poljski putovi sanirati će se tijekom 7, 8 mjeseca.  

 

Damir Kašnar: 

U Ščapovcu se izvode radovi radi začepljenosti cijevi sa oborinskim vodama.  

Što je sa situacijom kod kuće obitelji Malec (začepljenje grabe i voda se zadržava na cesti).  

Prošle godine sam također komunalnom referentu ukazivao na taj problem, te mi je tada 

rečeno da ja dam neko rješenje. Na nama vijećnicima je da ukažemo na problem a komunalni 

odjel treba dati rješenje problema.  

Molim odgovor na moje pitanje u pismenom obliku. 

 

Aktualni sat završava u 17,05. 

                                                            T o č k a 3.  

 

3. Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 

a.) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar 

Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2019. godini, 
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b.)Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova, 

c.) Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

Općine Kloštar Ivanić , 

d.)Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić, 

e.) Zaključka  o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova 

tijekom požarne sezone u 2019. godini., 

f.) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te  mjerama zaštite od  požara na poljoprivrednom zemljištu, 

predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa gore navedenim Planovima i 

dokumentacijom.  

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuje Josip Tučkorić. Zatvara se rasprava i daje se na 

glasanje.  

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar 

Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2019. godini, 

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka 

i probijanja protupožarnih putova. 

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Jednoglasno se donosi  

 

Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

Općine Kloštar Ivanić  

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić, 

 

Plan prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Jednoglasno se donosi  

 

Zaključak  o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova 

tijekom požarne sezone u 2019. godini., 

 

Jednoglasno se donosi  
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Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te  mjerama zaštite od  požara na poljoprivrednom zemljištu, 

Odluka  prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

 

                                                       T o č k a 4.  

 

 

 Rasprava o prijedlogu  i donošenje : 

a.) Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar 

Ivanić, 

b.) Odluke o usvajanju  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

 

Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa gore navedenim Odlukama. 

Luka Jakopčić, ispred izrađivača  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić,upoznaje prisutne sa istim.  

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuje Jelena Lacković Žertuš, Josip Tučkorić, Denis 

Duvnjak.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje gore navedene Odluke redom kako slijede.  

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  

 

 

Sa 7 glasova „za“ i 4 suzdržana donosi se  

 

 

O D L U K A 

o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić 

 

 

Članak 1. 

            Ovom Odlukom stavlja se van snage usvojeni Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić koji je 

usvojilo Općinsko vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj 05.06.2018. godine.  

 

Članak 2. 

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

županije. 

 

 

Sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana donosi se  

 

O D L U K A 

 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić 
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Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić donosi Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem 

tekstu: Program).  

 Općinsko vijeće Program upućuje Zagrebačkoj županiji radi izdavanja mišljenja, 

odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti na Program. 

 

Članak 2. 

 

 Program iz članka 1. prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 

 Program će se objaviti na Internet stranici Općine Kloštar Ivanić po dobivanju 

suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

 

Članak 3. 

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

županije. 

 

 

U 18,00 sati sjednicu napušta vijećnik Ivan Novak i vijećnica Sandra Slivar.  

 

                                                        T o č k a 5.  

Rasprava o prijedlogu   i donošenje Odluke o Socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić, 

Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa gore navedenom Odlukom. 

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

U vijećnici je prisutno 9   vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

                                   Odluka o Socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić 

 

Odluka  prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

                                                

 

                                                         T o č k a 6. 
 

Rasprava o prijedlogu  i donošenje Odluke o komunalnom redu, 

Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa gore navedenom Odlukom. 

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

U vijećnici je prisutno 9   vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

                                                        Odluka  

                                              o komunalnom redu 

 

Odluka  prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

                                                       T o č k a 7.  

 

Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 
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a.) Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za financije i proračun , 

b.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu, 

c.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija,  

d.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pritužbe i žalbe, 

e.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje, 

f.) Odluke o razrješenju imenovanju  člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  općine Kloštar Ivanić. 

g.) Odluke  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda, 

Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja, Danijela Bardić upoznaje prisutne sa 

Zaključcima Ad 1.) Komisija za izbor i imenovanje razmatra pristiglu Odluku o imenovanju 

članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od strane HDZ-a , te se nakon provedene 

rasprave jednoglasno donosi   

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se član Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Ivan Novak razriješi dužnosti te da se na navedeno mjesto imenuje Sandra 

Slivar.   

 

Ad 2.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a i dostavljene Obavijesti o promjeni člana u Odboru za financije i proračun 

Stranke rada i solidarnosti -365 Milan Bandić te nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

  

Predlaže se Općinskom vijeću da se članovi Odbora za financije i proračun Matija 

Šepec i Anita Sušac razriješe dužnosti te da se na navedena mjesta imenuju Mate Žedro 

i Mario Ivaković.  

 

 

Ad 3.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a te nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se član Fonda za poljoprivredu Josip Vrbat razriješi 

dužnosti te da se na navedeno mjesto imenuje Nenad Đura.   

 

 

Ad 4.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a te nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Josip Vrbat i član Ivica Mužević razriješe dužnosti te da se na 

mjesto predsjednika imenuje Zlatko Bunjevac a na mjesto člana Matija Šepec. 
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Ad 5.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a te nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se član Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija Ivan Novak  razriješi dužnosti te da se na navedeno mjesto imenuje Kristina 

Borić. 

 

 

Ad  6.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a te nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se član Komisije za pritužbe i žalbe Branimir Žedro 

razriješi dužnosti te da se na navedeno mjesto imenuje  Janja Puškarić. 

 

 

Ad  7.) Temeljem Odluke o imenovanju članova radnih tijela Vijeća Općine Kloštar Ivanić od 

strane HDZ-a te nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi  

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

Predlaže se Općinskom vijeću da se član Odbora za branitelje Ivica Vidović razriješi 

dužnosti te da se na navedeno mjesto imenuje Marijan Hanžek.  

                                                                

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

 Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za financije i proračun. 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

 

                                                                        I.  

 

Razrješuju se dužnosti  sljedeći članovi Odbora za financije i proračun Općine Kloštar Ivanić: 

- MATIJA ŠEPEC  

- ANITA SUŠAC 

                                                                      II. 

 

U Odbor za financije i proračun Općine Kloštar Ivanić imenuju se sljedeći članovi: 

- MATE ŽEDERO 

- MARIO IVAKOVIĆ 

                                                                      III.  

                            

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

 

b) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu, 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

FONDA  ZA POLJOPRIVREDU 

                                                                        I.  

 

JOSIP VRBAT, razrješuje se dužnosti člana Fonda za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.  

 

                                                                       II. 

 

NENAD ĐURA, imenuje se na mjesto člana Fonda za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić. 

                                                                      III.  

                            

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

 

Daje se na glasanje donošenje: 

c.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija,  

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA  ZA ODGOJ I 

OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA 

 

  

IVAN NOVAK, razrješuje se dužnosti člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija Općine Kloštar Ivanić.  

                                                                       II. 

 

KRISTINA BORIĆ, imenuje se na mjesto članice Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu 

stipendija Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                      III.  

                            

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

 

 

Daje se na glasanje donošenje: 

d.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pritužbe i žalbe, 

 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

KOMISIJE ZA PRITUŽBE I ŽALBE  
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                                                                        I.  

BRANIMIR ŽDERO, razrješuje se dužnosti člana Komisije za pritužbe i žalbe Općine 

Kloštar Ivanić        

II. 

 

JANJA PUŠKARIĆ, imenuje se na mjesto članice Komisije za pritužbe i žalbe i imenovanju 

članova Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                      III.  

                            

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

 

 

 

Daje se na glasanje donošenje: 

 

e.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje, 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

ODBORA ZA BRANITELJE  

                                                                        I.  

 

IVICA VIDOVIĆ, razrješuje se dužnosti člana Odbora za branitelje Općine Kloštar Ivanić.  

 

                                                                       II. 

 

MARIJAN HANŽEK, imenuje se na mjesto člana Odbora za branitelje Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

                                                                      III.  

                            

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

 

 

Daje se na glasanje donošenje: 

 

f.) Odluke o razrješenju imenovanju  člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  općine Kloštar Ivanić. 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

O D  L  U  K  A 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST                                                                        
I. 

 

IVAN NOVAK, razrješuje se dužnosti člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Općine Kloštar Ivanić.  
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                                                                       II. 

 

SANDRA SLIVAR, imenuje se na mjesto članice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Općine Kloštar Ivanić. 

                                                                      III.  

                            

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

 

 

 

 

Daje se na glasanje donošenje: 

 

g.) Odluke  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda, 

 

Sa 9 glasova „za“ donosi se  

 

ODLUKA  

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

I. 

 

 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kloštar 

Ivanić imenuju se: 

 

1. Zlatko Bunjevac – predsjednik 

2. Miljenko Majdek 

3. Nenad Đura 

4. Matija Šepec 

5. Goran Kamenarić 

 

II. 

Povjerenstvo iz ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 

 

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

2.unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 

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

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

prirodnih nepogoda oštećenicima  

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

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

nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) 

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

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih 

županijskom povjerenstvu putem Registra šteta 

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

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) 
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8.donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 

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

povjerenstvom 

III. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

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

županijsko povjerenstvo.  

 

IV. 

 

 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Kloštar Ivanić osiguravaju se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić. 

 Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

V. 

 

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine 

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

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

 

VI. 

 

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odlukom o osnivanju povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarne nepogode i imenovanju članova, KLASA: 021-01/17-01/11, 

URBROJ: 238/14-01-17-25, od 07. rujna 2017.god., („Glasniku Zagrebačke županije“ broj 

24/17). 

 

VII. 

 

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

Zagrebačke županije“.  

 

                                                        

 

                                                          T o č k a 8. 

 Rasprava i donošenje Zaključka o sklapanju dodatka Sporazuma o suradnji na projektu 

razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. 

 

Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura upoznaje prisutne sa gore navedenim dodatkom 

Sporazuma.  

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

Sa 9 glasova „za“ donosi se 

 

Z A K LJ U Č A K  

o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa   
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Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić razmatralo je Dodatak Sporazumu o suradnji na 

projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji 

dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova  

(KLASA I UR. BROJ Projekta: 302-02/15-01/10; 238/10-02/30-15-1), od 21. srpnja 2015. 

godine.  

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se da se Dodatak Sporazumu iz članka 1. sklapa sa gradovima Ivanić-Grad i Dugo 

Selo te općinama Brckovljani i Križ.   

 

Članak 3. 

 

Navedeni Dodatak Sporazumu sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Na potpisivanje navedenog Dodatka Sporazumu ovlašćuje se Općinski načelnik. 

 

Članak 5. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranicama Općine 

Kloštar Ivanić. 

 

                                                          T o č k a 9.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  čita prijedlog 5 vijećnika za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz redova predstavničke manjine.  

 

U skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, čl. 22 vijećnici: Ivan 

Novak, Denis Duvnjak, Jozo Vuković, Sandra Slivar i Jelena Lacković Žertuš, podnose 

prijedlog za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine  

Kloštar Ivanić iz redova predstavničke manjine.  

Za izbor se predlaže općinska vijećnica Sandra Slivar.  

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

Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                               O D L U K U 

                                              o izboru drugog potpredsjednika 

                                          Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

                                                                                                          

                                                                        I. 

 

Sandra Slivar iz Kloštar Ivanića, Vinogradska 2., bira se za drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, sa danom 05.07.2019. godine. 
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                                                                        II. 

 

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

 

 

 

 

                                                       10. Razno. 

Pod točkom razno nema rasprave.  

 

Završeno u 18,20.  

 

 

Zapisničar:                                                                  Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                      Općinskog vijeća OKI: 

                                                                                    Krešimir Bunjevac  


