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                                                 Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 12.03.2020.  godine s 

početkom u 16,17  h u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište 

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

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

samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Josip Tučkorić, Dragan 

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

Dražen Božić, Ivan Novak,  Denis Duvnjak ,Miljenko Majdek   

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Mislav Lukša, Damir Kašnar, 

Jelena Lacković Žertuš, ispričala nedolazak na vijeće  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 21. sjednice 

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

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12  vijećnika.  

Sa 11 glasova „za“ i 1 suzdržani glas  usvaja se  Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća 

održane 12.12.2019. god.   

            

Predlaže se slijedeći  
 

 

 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
 

1. 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 donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača 

Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača – Jozi Vuković 

predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. 

godinu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić 

u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava i donošenje:  

a) Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne 

primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini, 

            Predlagatelj: općinski načelnik 

b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2020. godini, 

                  predlagatelj: općinski načelnik 

c) Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone u 2020. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

e) Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova, 

predlagatelj: općinski načelnik 

f) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

g) Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara, 

predlagatelj: općinski načelnik 

h) Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih 

mjesta za koordinaciju gašenja požara, 

predlagatelj: općinski načelnik 



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

području Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

j) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Klošar Ivanić za 2019. 

godinu.  

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine 

Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

10. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja 

imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine; 

predlagatelj: općinski načelnik 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad 

komunalnim vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja 

Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje 

predlagatelj: općinski načelnik 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala 

trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica 

Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad 

predlagatelj: općinski načelnik 

  

14. Razno 

 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  

 

Izvješće načelnika Željka Filipović. 

 

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Završeno je asfaltiranje ceste u Lipovcu Lonjskom cca 1500m. 

Sklopljeni su ugovori za stipendiranje učenika i studenata kraj prošle godine. Za 25 učenika 

stipendija iznosi 550 kn, a za 11 studenata 850kn. 

Raspisan je natječaj za distributera za proljetnu sjetvu te  odabran je distributer tvrtka 

Jakopović kojoj se poljoprivrednici mogu javiti za realizaciju. 

Završena je energetska obnova zgrade općine i to sve prema projektnom zadatku. Ostalo nam 

je unutarnje uređenje koje se nije radilo po tom projektu od zamjena el. instalacija, tel. 

instalacija, internet veze, zamjena poda tj. parketa sa laminatom te završno soboslikarsko 

uređenje. Dijelom te radove radimo u vlastitoj režiji sukladno i pristiglom materijalu i 

ostalom. Nakon završetka poslije 1.5. nam je u planu se vratiti u prostorije OKI. Trenutno se 

trudimo da sva sredstva koja smo prijavili opravdamo i povučemo za istu a to je preko 

500.000kn od fonda za zaštitu okoliša, ZŽ nam je 240.000kn dodijelila a nakon konačnog 

izvještaja fonda ćemo još realizirati 327.000kn od Ministarstva reg. razvoja. 

Općina Kloštar Ivanić je dobila građevinsku dozvolu za prvu dionicu nogostupa od Caginca u 

ulici Kralja Tomislava. Nakon toga smo raspisali javnu nabavu za istu.  Rok za ponude 

30.3.2020., te sklapanje ugovora i izvođenje tih radova Očekujemo isto tako da dobijemo 

građevinsku za drugi dio nogostupa te nakon toga slijedi isto kao i za prvi dio. Ujedno smo u 

dogovoru sa ŽUC ZŽ da nas na tom dijelu poprate sa asfaltiranjem novog sloja asfalta kada 



mi završimo nogostup po dionicama. To je i sam ravnatelj potvrdio na postavljeno pitanje u 

aktualnom satu skupštine ZŽ kao i Obrešku iz 2019. 

Isto tako smo sklopili ugovor sa izvođačem radova za besplatni internet u centru Kloštra 

Ivanića za koje će nam sredstva osigurati ZŽ prema natječaju na koji smo se prijavili. 

Vrijednost radova je malo manje od 80.000,00kn. 

Sklopljen je i ugovor za školu plivanja za 3. razrede sa direktorom Gradski objekti Vrbovec 

d.o.o. od 6.7. do 16.7.2020. Ugovore osim nas su sklopili i Grad Vrbovec, Zlatar i općine 

Dubrava, Farkaševac, Rakovec, Gradec i Preseka. Na taj način ćemo sufinancirati 50% svih 

troškova po učeniku od 1.000,00 kn. Za onu djecu koji nisu sklopili ugovor  dati ćemo 

mogućnost škole plivanja na našem području. 

Dobivena je ovih dana građ. dozvola za izgradnju javne rasvjete obilaznice i prvog dijela ulice 

St.Radića gdje nema rasvjete. Slijedi nam raspisivanje natječaja te izgradnja istoga. 

Općina Kloštar Ivanić se prijavila na natječaj ministarstva graditeljstva za radove na 

nogostupu u ulici Kralja Tomislava za maksimalni iznos sufinanciranja od 400.000 kn. 

Isto tako smo prijavili na natječaje otvorene u ovoj godini od strane ZŽ i to za besplatni 

internet, projektiranje pučkog doma, uređenje parkirališta ispred vatrogasnog doma i općine, 

konjogojske izložbe, te ćemo prijaviti drugi dio nogostupa u ulici Kralja Tomislava. 

Raspisani su natječaji i sklopljeni ugovori za uređenje javnih površina, održavanje javne 

rasvjete, poljskih putova, izrada grobnih okvira. 

Trenutno je još u procesu deratizacija i dezinsekcija koje ćemo ugovoriti nakon dobivanja 

ponuda. 

U proteklom vremenu smo radili različite izvještaje kako one kojima smo pravdali povučena 

sredstva koja smo dobili ili ćemo dobiti, zatim od raznih ministarstva koje nam šalju a isto 

tako i vezano za usvojeni program raspolaganja državnim zemljištem koji nam je ministarstvo 

odbilo.  

Za sve vrijeme tekli su radovi na izradi vodovoda na našem području, nažalost radovi idu po 

mojem viđenju dosta sporo i ne kordinirano kao npr. negdje se rade priključci negdje samo 

vod pa će se vračati I ponovo iskapati, a najveći problem Naftaplinska ulica radove nije 

dozvolio nadzor zbog blizine plinskih instalacija po projektu. 

 

 

Aktualni sat 

 

Jozo Vuković: Pitanje se odnosi na sve ulice a posebno na   Naftaplinsku  ulicu. 

Da li će se do  2023  krenuli sa sanacijom Naftaplinske ulice? 

Smatram da smo građani drugog reda, ništa se ne poduzima po pitanju sanacije te ulice u 

kojoj se nalazi i Dječji vrtić.  

Tko je u stožeru CZ i što ste poduzeli u sprečavanju širenja korone virusa? Rekli ste uključiti 

branitelje. 

Park Hrvatskih branitelja nalazi se granje, kada će se to maknuti?  

 

Načelnik  

U Naftaplinskoj radove izvodi konzorcij tvrtke  Vodoprivreda i odvodnja. Dobili su zadatak 

napraviti izvedbeno procjembenu dokumentaciju. Postoji problem izvedbe vodovodne i 

plinske instalacije. Kada se to izvede onda se ide u sanaciju iste ulice.   

Izvoditelji moraju raditi po projektu kako bi im se priznala sredstva europskih fondova.  

Tvrka Kapitel kreće u sanaciju Naftaplinske ul nakon rješavanja navedene problematike.  

Stožer civilne zaštite sastoji se od članova koji su imenovani sukladno zakonskim odredbama.  

Načelnik stožera civilne zaštite po zakonu je zamjenik  načelnik  Branko Šafran. Zamjenik 

stožera CZ je predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac.   



Sastoji se od predstavnika Općine Kloštar Ivanić,  komunalnih poduzeća, Doma zdravlja, 

Crvenog križa, HGS, veterinarske stanice, MUP.  

Park Hrvatskih branitelja biti će očišćen idući tjedan, skupljaju se granje i biti će organiziran 

odvoz.  

Načelnik stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, Branko Šafran obraća se vijećnicima.  

Dodao bi da se čitaju materijali Općinskog vijeća onda bi se znalo tko su članovi stožera i 

kojom tematikom se isti bavi.  

Stožer civilne zaštite trenutno se učestalo sastaje i bavi se mjerama za suzbijanje COVID-19.  

Treba pratiti medije i ponašati se u skladu kao se iste nalažu.  

 

Božidar Balenović: 

Trenutno se svi bavimo sa mjerama za suzbijanje COVID -19.  

Postavlja pitanje: 

Znakovi sakralnih objekata nema ih, gdje su nestali? 

Javna rasvjeta,obraćam se komunalnoj redarki i ništa se ne poduzima po tom pitanju.  

Prepumpna stanica na Vidikovcu radovi su se otegnuli, ljudi hodaju po blatu, ništa se ne 

poduzima za stanovnike Vidikovca. 

Teški kamioni na malim cestama od 9, 11 tona koji će uzrokovati ulegnuće asfalta.  

Tko će popraviti asfalt na Vidikovcu? 

Nestručno rezanje drveća, nebriga za hortikulturu. 

Da li se vodi briga o stručnom orezivanju drveća? 

 

Načelnik  Željko Filipović: Naručiti ćemo ovaj mjesec znakove za sakralne objekte i postaviti.  

Nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem  krenuti će se u  sanaciju i izmjenu  žarulja.  

Radovi koji se izvode na Vidikovcu na izgradnji vodne stanice trebali su završiti 31.03. no 

međutim isti su se otegnuli, vjerojatno radi kapaciteta radnika.  

Upozoriti ćemo vozača kamiona koji vozi beton da to čini na način da  dolazak na Vidikovac 

bude  s donje strane kako se ne bi oštetio asfalt. 

Idući tjedan će se krenuti u uređenje hortikulture na području Općine Kloštar Ivanić nakon 

potpisivanja ugovora sa izvođačem za izvođenje istog.  

   

Denis Duvnjak: Na svako dosadašnje postavljeno pitanje problem nije riješen, niti na jedno 

pitanje  nije dat adekvatan odgovor.  

Postavlja pitanje; gdje je na području Općine Kloštar Ivanić  posađeno i jedno drvo? 

 

Načelnik Željko Filipović: Stabla drveća posađena su u Parku Hrvatskih branitelja i u 

Školskoj ulici. 

Danijela Bardić učenici iz Stare Marče i Čemernice Lonjske  pitaju za mogućnost postavljanja  

autobusne stanice. 

Da komunalna služba obiđe i podastre problem, te da se pronađe mogućnost za rješavanje tog 

problema.  

Održana Vatrogasna skupština na kojoj se raspravljalo problematika vraćanja  domova. 

Zašto se vraćaju domovi u vlasništvo općine?  

Načelnik Željko Filipović:  

Što se tiče autobusnih stanica, razgovaralo se sa Hrvatskim cestama, školom, Čazmatransom, 

komunalnom službom i obišlo se na terenu i vidjela mogućnost postavljanja istih.  

U tom momentu sve što je traženo i gdje god se tražilo postavljanje autobusnih stanica  tu je 

ista i postavljena.  

 

Sanela Đura daje odgovor po pitanju vraćanja domova u vlasništvo Općine Kloštar Ivanić.  



Što se tiče doma DVD Čemernica, on se vodi kao imovina OKI, uputa revizije da to moramo 

riješiti i smatramo da je to najbolji način i za vatrogasno društvo i pučanstvo Čemernice. Vi se 

i dalje koristite sa domom kao i do sada, Vama nitko ne prijeći, a općina će voditi brigu o 

održavanju. .     

Nenad Kukec  

Ulica kralja Tomislava i izrada nogostupa podijeljena u dvije faze. Sada ide prva faza. 

Smatram da ta ulica zavređuje nogostup u cijelosti. Molim načelnika da kaže koje su to dvije 

faze od kuda do kuda ide koja faza, koliko je to metara i koliko je to financijski koja je 

procjena? Kada će ići druga faza? 

Zimska služba koliko je koštala ovu godinu? 

Ugovor za hortikulturu i košnju trave? 

Odbor za komunalnu nije vidio ugovore za košnju trave i gradnje.  

Da li je odbor za komunalnu trebao vidjeti i znati da ide natječaj za košnju trave i natječaj za 

gradnju? 

Načelnik prva dionica ul. Kralja Tomislava iznosi 500 m. a proteže se od table Caginec do 

Crvenog kipa (ulica prema Čikadi). Druga faza od završetka prve do Crvenog kipa u iznosu 

od 750 m.  2mil  je procjenjena vrijednost izgradnje prve faze.  

Do kraja 3 mjeseca potrebno je potpisati Ugovor o aglomeraciji Ivanić koji obuhvaća taj dio 

kralja Tomislava – Caginec  i izgradnja kanalizacije ide tom dionicom Sveti Duh, Sobočani.  

Potrebno je potpisati taj Ugovor za financiranje izgradnje koji se financira djelom iz sredstava 

evropskih fondova, dijelom Hrvatskih voda  a tom dionicom ide nogostup. Kada se izvrše 

radovi na aglomeraciji ide se sa nogostupom u drugoj fazi.  

Zimska služba traje do 15.04. Zajedno sa prošlom godinom utrošeno 70, 80 tisuća kn za 

posipavanje.  

Ugovori o izvođenju radova potpisuju se na 1 godinu, izrađeni prema Programu održavanja.  

Odbor za komunalno, da bi se  raspravljalo o natječaju treba nam Proračun i Program 

održavanja i slijedom toga raspravlja se o natječaju i donosi Odluka o istom.  

Pročelnica JUO, Sanela Đura daje pojašnjenje po pitanju razmatranja natječajne 

dokumentacije na odboru za komunalno.  

Postupci su prije provođeni po postupku po komunalnom gospodarstvu a sada se rade po 

postupku o javnoj nabavi.  

Program održavanja koji je temelj za raspisivanje natječaja razmatran je na Odboru za 

komunalno.   

Završava se aktualni sat.  

                                                        T o č k a  1.  

 

 

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 donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlozima Odluke.  
              

 Otvara se rasprava. 

U raspravi učestvuju Božidar Balenović, Jozo Vuković.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 



Jednoglasno se usvaja 

 Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

 

 

Jednoglasno se donosi  

 Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

 

 

                                                        T o č k a 2. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlozima Odluke.  

 

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

 

Sa 10  “za” i 1 suzdržanim glasom  usvaja se  
 

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić izabranih s liste grupe birača 

 

                                                    T o č k a  3.  

                                                          

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Ivanić izabranog s liste grupe birača – Jozi Vuković 

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlogom Odluke.  

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

Sa jednim  glasom “  za” i 10 suzdržanih, prijedlog Odluke nije usvojen.  

 

 

                                                      T o č k a  4 .  
 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlogom  Odluke. 

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

 

Jednoglasno se usvaja 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar 

Ivanić za 2019. godinu 

 

 

                                                    T o č k a 5.  



Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlogom  Odluke. 

 

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

Jednoglasno se usvaja  

 

           Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 

 

 

                                                      T o č k a 6.  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u 

području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje članove sa prijedlogom  Odluke. 

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

Jednoglasno se usvaja 

 

          Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih 

nepogoda za 2019. godinu,  

 

 

                                                       T o č k a 7. 

Rasprava i donošenje:  

a) Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne 

primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini, 

            Predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Izvješćem.  

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

U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Izvješće o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu 

Kloštar Ivanić u 2019. godini, 

 

b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2020. godini, 

                  predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2020. 

godini, 

 

 

 

 



c) Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

 

 

d) Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone u 2020. godini, 

 

predlagatelj: općinski načelnik 

 

 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava 

za provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2020. godini, 

 

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

      probijanja protupožarnih putova, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  

      Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i    

      probijanja protupožarnih putova 

 

 

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

Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  

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

protupožarnoj sezoni u 2020. godini, 

 

 

g)Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara,  

predlagatelj: općinski načelnik 

 

 



Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje 

prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, 

 

 h) Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za   

     koordinaciju gašenja požara, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja 

 Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za   

     koordinaciju gašenja požara, 

 

 

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

Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili 

katastrofa. na području Općine Kloštar Ivanić, 

 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Klošar Ivanić za 2019. godinu 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa Planom.  

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

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine 

Klošar Ivanić za 2019. godinu. 

 

                                   T o č k a  8.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar 

Ivanić,  

predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje sa prijedlogom  Odluke  

Otvara se rasprava.  

 

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Krešimir Bunjevac predlaže da ide na doradu ta točka. 

Predlagač prihvaća da se prijedlog Odluke o uređenju prometa na području OKI 

doradi.  

Zatvara se rasprava. 

  

                             

                                          T o č k a 9.  



Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

Općinski načelnik obrazlaže.  

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuju: 

Denis Duvnjak  

Načelnik nitko ne zna šta će biti sutra, loša situacija tako da nema povećanja 

koeficijenata.  

Jozo Vuković,Denis Duvnjak, Nenad Kukec,Danijela Bardić,Božidar Balenović, 

Dražen Božić  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje  

 

Sa 7glasova  “za”  i 4 suzdržana glasa donosi se  

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić 

 

 

                                    T o č k a 10. 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Ivanić 

predlagatelj: općinski načelnik 

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

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  

Jednoglasno  se usvaja  

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Ivanić 

                                   T o č k a  11.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine; 

predlagatelj: općinski načelnik 

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuju  

Jozo Vuković, Božidar Balenović. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 6 glasova “za” i   5 suzdržanih glasova usvaja se  

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 2019. – 2025. godine; 

                                  T o č k a 12.  
 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim 

vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju 

Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje 

predlagatelj: općinski načelnik 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. 

Jednoglasno se usvaja  

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama – 

kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za 

biološko pročišćavanje 

 

                                          T o  č k a  13.  



Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog 

društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad 

Ivanić-Grad 

predlagatelj: općinski načelnik 

 Otvara se rasprava. U raspravi učestvuje Balenović Božidar  

 

Zatvara se rasprava  

 

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

 

Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad 

 

                                              T o č k a  14.  

Razno.  

U točki razno nema rasprave.  

 

 

Zapisničar:                                                     Predsjednik Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                               Krešimir Bunjevac  

 


