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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-01/15-01-05 

Ur.broj: 238/14-01-15-04 

Kloštar Ivanić, 31.03.2015. 
 

Z A P I S N I K 

 

 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 31.03.2015. 

godine s početkom u 16,10 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. 

 

Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac.  

Zapisnik vodi Valentina Zukančić, referent za administrativne poslove na stručnom 

osposobljavanju. 

Sjednica je javna.  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: 

Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Zlatko Golubić, Ivo Ćosić, Nenad Kukec, Siniša 

Đura, Božidar Balenović, Mario Haludek, Mirko Ivaković, Mislav Lukša, Danijela 

Bardić, Damir Kašnar, Željko Bokun. 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: 

Ivica Novosel, Nikolina Pavelić 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Mario Hranitelj- pomoćnik načelnika za kriminalističku policiju  

Davor Lebović- ispred Obiteljskog radia Ivanić 

Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu 

Valentina Zukančić- referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac pozdravlja prisutne, konstatira da je u 

vijećnici prisutno 9 od 15  vijećnika, te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih 

odluka i zaključaka.  

 

Prije utvrđivanja samog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac 

otvara raspravu o zapisniku sa 16. radne sjednice. 

 

Otvara se rasprava: 

 

Mario Haludek: U zapisniku na str. 4 u pitanju br.3 nalazi se nedovršena rečenica koju 

je potrebno nadopuniti. Odgovori na postavljena pitanja nisu uvršteni u zapisnik, a na 

pitanje br. 5 vezano za referenta komunalne djelatnosti nije mi uopće odgovoreno.  



2 

 

Lidija Zubatović: Gosp. Haludek odgovori na vaša pitanja nisu dati na sjednici te kao 

takvi ne mogu biti uvršteni u zapisnik. 

 

Mislav Lukša: Iz zapisnika zaključujemo da se nije poštivalo što je izvorno rečeno. 

Interprentira se na mjestima tko je što rekao i zašto. Zanima me zašto nedostaje pola 

odgovora na moja pitanja. Dali je načelnik zaboravio odgovoriti pa to nije uneseno u 

zapisnik ili je izbrisano? Načelnik se nije očitovao da će pismeno odgovoriti, pa me 

zanima gdje su odgovori. 

 

Predsjednik konstatira da se sjednici pridružuju vijećnici Danijela Bardić, Siniša Đura i 

Nenad Kukec (16:13 h) te da je u vijećnici prisutno 12 od 15 vijećnika, te postoji 

kvorum za pravovaljano donošenje Zaključaka i Odluka.  

 

Zaključuje se rasprava. 

Daje  se na glasanje usvajanje zapisnika sa 16.sjednice OV Općine Kloštar Ivanić  

Sa 8 glasova „za“, 2 „ protiv“ i 2 „suzdržana“ usvaja se zapisnik sa 16 sjednice OV.  

 
   

                                                          D n e v n i  r e d :      

     -   Aktualni sat 

1. Izvješće o stanju i kretanju javnog reda i mira na području Općine Kloštar Ivanić i 

donošenje zaključka 

      Izvjestitelj: načelnik PP Ivanić Grad, g. Jure Matijević  

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, 

           Predlagatelj: općinski načelnik, 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za   

           obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

           ASFALTNIH CESTA “ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u  

           2015., 2016. i 2017. godini, 

           Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA“  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015., 2016. i 

2017. godini, 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA 

GROBLJU”  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015. i 2016. 

godini, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6.  Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine  

             Kloštar Ivanić za 2014. godinu, 

             Izvjestitelj: općinski načelnik, 

7.   Rasprava i donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

8.   Rasprava i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

             razdoblje od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine i donošenje Zaključka, 

        Izvjestitelj: općinski načelnik, 
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9.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

  komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu, 

   Izvjestitelj: općinski načelnik, 

10.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

      komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu, 

             Izvjestitelj: općinski načelnik, 

11.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2014.  

      godini, 

             Izvjestitelj: općinski načelnik, 

12.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 

  2014. godini, 

             Izvjestitelj: općinski načelnik, 

13.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2014. 

      godini, 

      Izvjestitelj: općinski načelnik, 

14.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi u 2014. godini, 

        Izvjestitelj: općinski načelnik, 

15.   Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi 

             Općine Kloštar Ivanić u 2014. godini, 

             Izvjestitelj: općinski načelnik, 

16.   Raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

Općine Kloštar Ivanić  

17.   Rasprava i donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području   

Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

18.   Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje 

             mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,    

19.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog 

  doprinosa za Mirka Lovrić 

 Predlagatelj: Odbor za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost  

20.   Razno. 

 

 

21. Krešimir Bunjevac: Predlažem da se prva točka dnevnog reda, Izvješće o stanju i  

kretanju javnog reda i mira na području Općine Kloštar Ivanić                                                                                                                      

stavi ispred aktualnog sata, radi prisutnosti gospodina Hranitelja kao izvjestitelja po toj 

točki.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara rasprava o dnevnom redu saziva 

17.sjednice Općinskog vijeća.  

 

Mislav Lukša: Budući da ovdje imamo Rebalans proračuna  smatram da bi bilo logično prvo 

saslušati izvješće o radu Općinskog načelnika i Izvješće o izvršenjima programa. Predlažem 

da ispred 2. točke dnevnog reda umetnemo točke od 8-15, te da točku 6 stavimo ispred 

rebalansa Programa o uređenju i održavanju objekata budući da su usko povezane,  tako da 

saslušamo sva izvješća prije nego odlučimo donositi neke promjene.  

 

Zatvara se rasprava. 

 



4 

 

Daje se na glasanje prijedlog da se 1. točka dnevnog reda  Izvješće o stanju i kretanju 

javnog reda i mira na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje zaključka stavi ispred 

aktualnog sata. 

Jednoglasno se usvaja prijedloga da se 1. točka Izvješće o stanju i kretanju javnog reda i 

mira na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje zaključka stavi ispred aktualnog 

sata. 

 

Daje se na glasanje prijedlog da se ispred 2.točke dnevnog reda umetnu točke od 8-15, te da 

se točka 6. dnevnog reda stavi ispred rebalansa Programa o uređenju i održavanju objekata u 

2014.god. 

Sa 5 glasova „za“ i 8 „suzdržanih“  prijedlog nije usvojen. 

 

Daje se na glasanje dnevni red saziva 17.sjednice OV sa gore navedenim izmjenama. 

Sa 8 glasova „za“ i 5“suzdržanih“ usvaja se  dnevni red sa izglasanim izmjenama. 

 

 

Točka 1. 

 

Izvješće o stanju i kretanju javnog reda i mira na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje 

zaključka. 

 

Mario Hranitelj: Uvodi prisutne u temu. Izlaže Izvještaj o stanju i kretanju javnog reda i 

mira koji obuhvaća sve tri jedinice lokalne samouprave te izlaže statistiku svih kaznenih djela, 

prekršaja i sigurnosti u cestovnom prometu.  

 

Otvara se rasprava. 

 

Mislav Lukša: Izražavam zabrinutost zbog broja poginulih u cestovnom prometu i stope  

nerješavanja kaznenih djela. Poučeni iskustvom u zadnjih par mjeseci što se tiče krađa i 

razbojništva smatram da bi trebalo povećati prisutnost policije na našem području te da 

razmislimo o ispostavi policijske postaje u  Kloštar Ivaniću, da se ne bi smanjilo djelovanje 

represivnog aparata zbog smanjenja troškova na nacionalnoj razini.  

 

Mario Hranitelj: Prema statistici ne odudaramo po stopi rješavanja kaznenih dijela od ostalih 

policijskih postaja. Što se tiče ispostave, pogođeni smo  rezovima i uštedama u našem sektoru 

pa se  i naš centar prebacuje u Veliku Goricu tako da nismo trenutno u mogućnosti osigurati 

dodatne jedinice. 

 

 

Zlatko Golubić: Osvrće se na porast i nerješavanje gospodarskog i ekonomskog kriminala. 

 

Zatvara se rasprava. 

 

Daje se na glasanje Izvješće o stanju i kretanju javnog reda i mira na području Općine 

Kloštar Ivanić. 

Jednoglasno se usvaja Izvješće o stanju i kretanju javnog reda i mira na području Općine 

Kloštar Ivanić i donosi se  

                                                       Z A K L J U Č A K  

                                 o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti  

                                        na području Općine Kloštar Ivanić 



5 

 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području 

Općine Kloštar Ivanić u 2014. godini,  te isto usvaja. 

 

                                                                      II. 

 

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

 

 

                                                 AKTUALNI  SAT 

 

Načelnik Željko Filipović daje izvješće: 

Raspisan je natječaj za proljetnu poljoprivrednu sjetvu, te su  u postupku iste odabrana dva 

distributera.  

Također je raspisan natječaj za održavanje groblja, javnih površina i krpanje udarnih rupa.  

16.03. prema IPARDU bilo je uvođenje u posao, nakon proteka 8 dana izvođač je krenuo sa 

radovima i trenutno je na izradi cjevovoda od zadnje šahte u Ščapovcu prema gornjem dijelu 

sela. Idući tjedan kreće se sa izvođenjem radova u ul. kralja Tomislava na izmještanju   

stupova i izradi kanalizacije. 

Prema programu o građenju na Ministarsvo regionalnog razvoja prijavili smo programe: 

Vodovod i plinovod Čemernica Lonjska, investicijsko održavanje cesta te reciklažno dvorište.  

Prema Zagrebačkoj županiji za ostvarivanje sredstava uputili smo programe: 

Vodovod Čemernica Lonjska, asfaltiranje cesta I Vinogradski odvojak, te Vukovarska ul., te 

zahtjev za izradu studije projekta sanacije klizišta na našem području.  

Prema Ministarstvu Graditeljstva također smo uputili programe:  

Investicijsko održavanje cesta te radovi na I,  IV,  VI,  Vinogradskom odvojku, te radovi 

izgradnje vodovoda.   

Prema Fondu za zaštitu okoliša krećemo sa prijavom a prioritet je sanacija klizišta.    

Krajem 4 mjeseca odlučiti će se po podnesenim  zahtjevima prema Zagrebačkoj županiji. 

Uskoro se potpisuje Ugovor za postavljanje stolarije  na Dječjem vrtiću Proljeće. 

Za postavljanje iste odobrena su sredstva od županije. 

Sanirani su putovi na nastalim klizištima. Održano je predavanje za rukovanje pesticidima u 

organizaciji općine i županije. U tijeku je izrada projekata za nogostup i biciklističke staze u 

ulici kralja Tomislava.  

Dana 28.03. na području naše općine održana je akcija pod nazivom „zelena čistka“ i to u 

naseljima na potezu Stara Marča- Sobočani, Lipovec Lonjski.  

Izvedeni su radovi ispred doma u Čemernici. Bolja je financijska situacija što se tiče punjenja 

sredstava od poreza, lošija što se tiče rudarske rente. Dozvoljeni minus neće biti potreban do 

01.07. ove godine. Vode se razgovori sa Hrvatskim nogometnim savezom za mogućnost 

dovođenja sportskog kampa na područje naše općine.  

Krešimir Bunjevac iznosi: 

Vijećnica Nikolina Pavelić opravdala je današnji izostanak sa sjednice općinskog vijeća, 

uputila  je  pitanja u pismenom obliku te traži također odgovore u pismenom obliku   a koja 

glase:  

1. Na križanju  2. Vinogradskog odvojka je rupa iz koje izvire voda. Da li je to poznato 

komunalnom redaru? 
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2. U ulici 2 Vinogradski odvojak je potrebna sanacija ceste koja se devastirala, najviše 

zbog kamiona koji dolaze na remont pumpe. Bilo je predviđeno proširenje ulice, koje 

je započeto i nikad završeno. Da li je moguće da se sanira problem i završi započeto 

proširenje jer ovako je to samo dodatni problem? 

3. Vinogradska ulica treba sanaciju desnog rubnog dijela gdje nema nogostupa. 

Nakon kiše i snijega i ono malo kamena kojeg je bilo sa strane, odnijela je voda i 

dolazi do problema kod mimoilaženja vozila. Što ćemo poduzeti po tom pitanju? 

Nasipavanje novog kamena (koji će ponovno nestati nošen prvim jačim kišama) ili će 

se ozbiljnije i dugotrajnije riješiti problem? 

4. Kakvi su nam planovi za parkiralište na groblju u Kloštru? 

5. Kada će se sanirati Čemernička ulica? Ta ulica je u katastrofalnom stanju, da bi po 

njoj teško vozili i najbolji relly vozači. Zašto se takve kritične ulice ne označavaju kao 

takve a posebno opasne rupe, te označe svjetlosnom signalizacijom? 

Predsjednik Općinskog vijeća čita Zahtjev MO Sobočani, kojim se žele veće kazne za 

neovlašteno ostavljanje smeća na području naselja Sobočani. Također čita zamolbu gosp. 

Bradića iz Ščapovca za saniranje  puta u Ščapovcu koji vodi prema Naftaplinskoj ulici.  

 

Mislav Lukša: Stanje na cestama i poljskim putovima na području naše općine je 

katastrofalno i to je odraz nebrige naše općine prema poljoprivredi.  

1.Kada se misli početi popravljati i nasipavati poljske putove kako bi poljoprivrednici mogli 

doći do svojih parcela.  

2. Jos uvijek nema podataka i odgovora na postavljeno pitanje, koliko je komunalna redarka 

izdala kazni za prekršaje prema Odluci o komunalnom redu. Imate  li sada odgovore na 

postavljena pitanja na prošlom vijeću.  

3. Idejni projekt uređenja parka objavljen je na web stranicama u TPT formatu koju većina 

građana ne može otvoriti. 

Da li će bit javna rasprava i prezentacija tog Projekta uređenja Parka Hrvatskih branitelja? 

Da li će se prezentacija održati u neko normalno vrijeme, radni dan i  dostupno za građane? 

Smatram da je isti manjkavo izrađen i zato je potrebna šira i kvalitetnija rasprava. 

4. Građani s područja naše općine, koji imaju spremnike nemaju omogućen dovoz vode od 

Nove godine. Kada se misli riješiti dovoz pitke vode građanima, na koji način i tko će to 

raditi? 

5. Pitanja s prošlog vijeća, nisu odgovoreni ni pismeno ni usmeno? 

Sto je sa tržnicom u Kloštru, sa turističkom zajednicom, kada ćemo je konačno aktivirati ili 

priključiti se nekoj drugoj? Što je sa pripremama za konjogojsku izložbu i Veliku Gospu? 

Što je sa asfaltiranjem ulica I Vinogradski odvojak te I odvojak Vukovarske ulice, Put u Raj? 

Kada kreću radovi? 

Što je sa energetskom učinkovitošću javne rasvjete (tkz. MASTER PLAN)? 

Što je sa crvenom točkom u centru Kloštra? 

Zbog čega se načelniče miješate u poslove županijskih cesta? Zašto na dionici županijskih 

cesta opominjete djelatnike što i kako bi oni trebali raditi? Što je sa Radio prijenosom? 

Krešimir Bunjevac: 

Radio prijenos ove sjednice vijeća se ne održava, s razloga što se u isto vrijeme održava 

paralelno sjednica Gradskog  vijeća Ivanić Grad i Općine Križ. Radio prijenos se održava ovaj 

puta u Gradu Ivanić Gradu.  

Načelnik Željko Filipović:  

Vezano za poljske putove, iskop materijala sa ul.Milke Trnine i ul. kralja Tomislava navest će 

se na poljske putove, izvođači radova ionako traže lokaciju za odvoz istog.  

Podatak o broju kazni komunalnog redara nalazi se u materijalima vijeća. 



7 

 

Idejni projekt uređenja parka Hrvatskih branitelja nalazi se na web stranicama. O istom biti će 

javna prezentacija za građanstvo. Ujedno će biti sastanak i sa INOM koja  bi trebala biti 

sponzor financiranja projekta uređenja parka.  

Dovoz vode vrši se preko Vodoopskrbe i odvodnje i javne vatrogasne postrojbe. Iznos za 

vodu (2,5 kubika) uplaćuje se VORI i vrši se dovoz vode za lokacije gdje nema priključka na 

vodovod. Dobrovoljna vatrogasna društva ne smiju obavljati djelatnost dovoza vode jer nisu 

registrirana za obavljanje takve djelatnosti.  

Što se tiče tržnice, rasprava o istom voditi će se po točki 17. dnevnog reda današnje sjednice 

vijeća. Što se tiče Turističke zajednice, problem je izvući  sredstva koja bi mogli usmjeriti u 

rad TZ i iz istog financirati manifestacije na području Općine Kloštar Ivanić. Ne želim 

financirati još jednog djelatnika a da OKI nema od toga koristi, više bi imali koristi građani 

Ivanića.  

Sa organizacijom  konjogojske izložbe i Velike Gospe krenuti će se u što skorijem vremenu. 

Sa asfaltiranjem cesta krenuti će se sa 01.07.ove godine.  

Što  se tiče MASTER PLANA, gosp. Lukša sami ste bili na danima gospodarstva gdje vam je 

odgovoreno na to pitanje. Rečeno je da se za područje  Općine Kloštar Ivanić za javnu 

rasvjetu uštedilo ccca 100.000,00 kn.     

„Crvenu točku“ u  centru Kloštra odobrile su županijske ceste i MUP i izveli su  radove prema 

projektu. 

Što se tiče radova u Vinogradskoj ulici, gospodin koji se žalio na postupak u izvođenju radova 

svog susjeda, tražio sam da županijske ceste ono što su iskopale radi protoka oborinskih voda 

da se to ne  zatrpa. Svaki građanin koji vrši radove na županijskim cestama treba  tražiti 

dozvolu od županijskih cesta na koji način se misli vršiti priključak na cestu. 

 

Zlatko Golubić: Što se tiče kružnog toka u centru Kloštra, potrebno je da s pozove stručnjak 

koji će građanima objasniti kakva je to „crvena točka“. 

Ako Dobrovoljno vatrogasno društvo doveze građanima pitku vodu koji nemaju vodu  to 

sigurno neće biti krivično ili prekršajno djelo.  Potrebno je ukloniti bodljikavu žicu iza pučkog 

doma. Polomljeni, okrugli stupići u centru neka se maknu svi ili nabave novi jer nagrđuju 

centar. Polomljeni ivičnjaci i kocke u centru potrebno sanirati.  

Polomljena stabla u Školskoj ulici,  potrebno zamijeniti novim sadnicama.  

Potrebno je prati općinske, službene automobile.  

Dostupni su nam pristupni fondovi, angažirajte ljude koji su stručni u tom području kako bi se 

„izvukla“ sredstva. Projekti neka budu gotovi na vrijeme, neka se uključe ljudi koji to znaju 

raditi.  

Uvid u situaciju „polomljenih stupića“ obišla je komunalna redarka sa izvođačem zimske 

službe, te će se isti sanirati na teret osiguranja na ime štete kod obavljanja zimske službe.  

Što se tiče fondova, problem je radi kanalizacije, koju mora izvoditi Vodoopskrba i odvodnja 

i stručne osobe koje to mogu rješavati. Problem je kod projektiranja.  

 

Mario Haludek:Gdje se nalazi komunalni referent?Da li je na svom radnom mjestu, ako nije 

zašto nije? 

Autobusna stanica u Bešlincu nalazi se odmah iza zavoja. Siguran sam da to tako ne može 

biti, da se nalazi iza zavoja. Potrebno sanirati udarnu rupu u ul. kralja Tomislava i po cijeloj 

Općini Kloštar Ivanić. Što je sa sanacijom struje u pučkom domu, voda je ušla u električne 

vodove i postoji opasnost po život od električnih vodova.  

Što je sa betonskim stupovima iza pučkog doma? 

Načelnik Željko Filipović daje odgovore: 

Komunalnom referentu 09.01. po naredbi Ministarstva uprave, morao sam donijeti rješenje o 

razrješenju radi raspisanog natječaja po staroj sistematizaciji.  
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Postavljanje autobusne stanice u Bešlincu na navedenom mjestu je uz suglasnost  MUP-a i 

županijskih cesta.  

Udarna rupa u ul. kralja Tomislava, naveli ste da je van pojasa. Saniranje štete na pučkom 

domu izvršio je izvođač,osim krečenja, sve ostale nastale štete su sanirane.  

Riješiti će se i situacija sa betonskim stolovima kada će se rješavati situacija sa tržnicom. 

Siniša Đura:  

14.01. ove godine Đuro Lukinović iz Stare Marče dostavio je općini zahtjev za kupnju čestice 

kako bi riješio svoj problem oko mljekare. Da li se po tom pitanju što rješavalo? 

Primili smo financijski izvještaj u novom obliku, promjene su vidljive ali nema svih podataka 

(podaci su iznijeti ali ne vide se za koje razdoblje).  

Tko će odobravati dovoz vode za one koji nemaju vodu i pod kojim uvjetima? Direktno 

Vodoopskrba i odvodnja ili netko drugi? 

O Turističkoj zajednici se puno priča, ali nikakvih konkretnih odgovora nema. Dvorište 

pučkog doma je ruglo. Koliko bi koštala sanacija istog? Nakon svih ovih saznanja, razmišljam 

o smislenosti općine.  

Kakvo je stanje  sa vodospremom ? 

Načelnik Željko Filipović: 

Što se tiče zahtjeva Đure Lukinovića, provesti će se postupak prodaje navedene nekretnine.  

Stanovnici Općine Kloštar Ivanić, koji nemaju mogućnost priključenja na distributivni sustava 

javne vodoopskrbe, mogu naručiti dovoz vode autocisternom i pritom platiti samo cijenu vode 

dok im Općina sukladno odluci Općinskog vijeća sufinancira iznos prijevoza. Voda se 

naručuje kod isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe poduzeća „Vodoopskrba i 

odvodnja Ivanić Grad d.o.o., dobiva se račun te nakon uplate Javna vatrogasna postrojba 

dovozi vodu u roku 24 sata. Količina vode koja se minimalno može naručiti i njena cijena 

(najmanje 2,5 m 3 = 33,625 kn). 

Što se tiče Turističke zajednice za osnivane je potreban uvjet da godišnji  prihod bude 

200.000,00 kn. Pokušati ćemo dosadašnji prihod usmjeriti u OKI, kako bi ista sredstva 

namijenili za održavanje manifestacija na području Općine Kloštar Ivanić.  

Vodosprema nije riješena.  

Nenad Kukec: Kakva je situacija sa daljnjim tokom prodaje zemljišta poduzeću LUI iz 

Bjelovara? 

Što se poduzima sa proširenjem Dječjeg vrtića u Kloštru?   

Vrtić na dvije lokacije nije dobro za našu djecu. Svakako je potrebno pronaći rješenje za 

proširenje dječjeg vrtića (izraditi projekt proširenja). 

Načelnik Željko Filipović: 

Na Odboru za komunalnu djelatnost predložiti će se prijedlog za prodaju navedenog zemljišta.  

Investitor LUI nije odustao od kupnje bez obzira na financijske probleme.  

U OKI dolazili su predstavnici CIOSA i ponovno su zainteresirani za kompostaru. 

Što se tiče proširenja objekta  dječjeg vrtića, problem je što trenutno  imamo prostora za svu 

djecu (nema liste čekanja za upis djece) i teže je ostvariti sredstva iz europskih fondova ako 

nije zadovoljen taj uvjet. 

Ivo Ćosić:  

Kakva je situacija sa financiranjem hitne medicinske pomoći tj.  raspodjelom timova hitne? 

Preraspodjelom su Kloštar i Ivanić financirali još jedan tim (jedan je bio postojeći financiranje 

od strane Zagrebačke županije) a mi imamo trenutno 1, 5 tim. Kakva je sad situacija po 

pitanju broja timova? Ispitati situaciju s obzirom da se financira kompletan tim. 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Tražio sam da se Sporazum za financiranje hitne medicinske pomoći potpiše u godini za 

tekuću godinu, kako bi se iz istog vidjelo da li je taj tim radio ili nije. 
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Božidar Balenović: 

Po pitanju nove školske dvorane nije se ništa poduzimalo. Vrijeme je da sve stranke zajedno 

lobiraju kod župana, kako bi ušli u Proračun za iduću godinu za projektiranje iste. 

Okretište za autobuse sa stražnje strane škole potrebno je izgraditi jer se radi o sigurnosti 

djece a iziskuje neznatna sredstva.  

Što se tiče stare apoteke da li ste suglasni da ja o svom trošku izvršim prvi dio radova (iskop 

okolo zgrade stare apoteke da se dođe do isušivanja zidova) ? 

Polaznicima tečaja za rukovanje pesticidima (prvih 100) odobrena su poticajna sredstva u 

iznosu 100,00 kn od strane općine. Ostali koji nisu stigli na vrijeme nisu dobili poticaj i 

osjećaju se neravnopravno u usporedbi sa onima koji su poticaj ostvarili.  

Čišćenje kanalizacije na našoj općini, šahte su bile zatrpane a  neke šahte nisu bile niti 

otvarane, znači da dosadašnji nadzor nije bio učinkovit kada su unazad par godina vršeni ti 

radovi a nisu izvršeni kako treba.  

Neki građani nisu dozvolili čistiti šahte ispred svojih kuća. Što se tiče dovoza vode, ljudi su 

plaćali 35 kn a sada moraju platiti iznos za minimalno narudžbu  2,5 m3. Nisu građani krivi 

što u ul. nemaju mogućnost priključka na vodovodnu mrežu.  

Što je sa međuljudskom situacijom unutar našeg vrtića? Zašto dugogodišnje odgajateljice 

dobivaju otkaz a neke su pred otkazom? Što se događa unutar vrtića? 

Potrebno je napravit tematsku sjednicu vijeća  za raspravu po pitanju situacije u dječjem 

vrtiću. 

Načelnik Željko Filipović: 

Što se tiče sportske dvorane postoji problem financiranje iste, da bi se ostvarila sredstva 

županije i ostalih fondova potrebno je iz vlastitih sredstava osigurati iznos od 70 %, kojeg mi 

nemamo, a i samo održavanje dvorane.  

Okretište autobusa iza stražnje strane škole, projektant će dati idejno rješenje prema zamisli 

ravnateljice osnovne škole za ulazak autobusa na parkirališni prostor.  

Što se tiče početka sanacije stare apoteke dobiti će te odgovor u pismenom obliku.  

Tečaj za rukovanje pesticidima vodilo je ovlašteno poduzeće sa kojima je dogovoreno da će 

OKI svojim građanima (njih 100) sufinancirati sa 100 kn. Za sada još nismo dobili podatak o 

točnom broju polaznika sa područja naše općine. Što se pak tiče čišćenja kanalizacije, bilo je 

problema sa građanima sa područja općine koji nisu dozvolili čišćenje iste ispred svoje kuće. 

U dogovoru ćemo riješiti i obaviti kvalitetno čišćenje.  

Za dovoz vode općina plaća cijenu 250 kn a cijena vode je po kubiku 33,625 kn.  

 

Situacija u dječjem vrtiću trebala bi biti jedna od tematskih sjednica vijeća.  

Tomislav Vlahović:  

Na prošloj sjednici postavljeno je pitanje „stanje putova prema poljskim parcelama“, na koje 

nije odgovoreno. Problem je što je na 90 % čestica uništena granica puta ili je isti uzurpiran.  

Općina Kloštar Ivanić se mora angažirati po tom pitanju. 

Načelnik Željko Filipović: 

Što se tiče poljskih putova, svojevremeno je vijećnik Ivica Novosel predložio zapošljavanje 

poljoprivrednog i prometnog redara koji bi rješavao pitanje međa i putova. 

Iskoristiti ćemo materijal kod iskopa radova da se naveze na poljske putove. Izvođači traže da 

se u Idejni projekt navedu lokacije za odvoz materijala koji nastaje prilikom iskopa kod 

izvođenja radova.   

  

                                                                Točka 2. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 
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Vlatkica Šilipetar: Uvodi prisutne u temu i naglašava promjene na str 3. I. Izmjena i dopuna 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području OKI za 

2015.god.,stavka- sanacije neravrstanih cesta („krpanje rupa”) i investicijsko održavanje 

neraz.cesta. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Mislav Lukša: Izražava nezadovoljstvo i sumnje vezane uz provedeni natječaj te smatra kako 

se ne bi trebao mjenjati program i usklađivati se prema ponudi koja je dvostruko veća od 

planiranih sredstava. Također ne podržava smanjenje stavke investicijskog održavanja jer je 

potrebno cijele dionice cesta presvlačiti novim slojem a ne krpati rupe koje je nemoguće 

sanirati. Putem Pravilnika o bagatelnoj nabavi je moguće naručiti radove do iznosa od 

500.000,00 kn bez raspisivanja natječaja te predlaže da se tim sredstvima kvalitetno saniraju 

oštećenja.    

 

Željko Filipović:Vezano za investicijsko održavanje cesta, napravljeni su troškovnici koji su 

predani i prema ministarstvu i županiji i traže se sredstva kojima smo planirali potpunu 

obnovu Čemernice Lonjske, te dio Naftaplinske ulice. No prvo moramo pristupiti dovršenju 

plinovoda i vodovoda u Čemernici te zbog dodatnih oštećenja koja će nastati prilikom tih 

radova potrebno je odmah sanirati, tj., pokrpati rupe. 

 

Danijela Bardić: Živim u Čemernici i mogu potvrditi da je cesta u vrlo lošem stanju te da bi 

svi građani Čemernice koji trpe velika oštećenja na automobilima bili zadovoljni da se te rupe 

što prije pokrpaju jer nemamo vremena čekati idući natječaj i vrijeme kada će biti osigurana 

sredstva za potpuno presvlačenje dionica ceste. 

 

Zlatko Golubić: Smatra da rebalans nije potreban te da je važno sanirati, no treba se i 

potpuno presvući dio asfalta koji je u tolikoj mjeri oštećen da se ne može krpati. 

 

Siniša Đura: Osvrće se na I.Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području OKI. Točka 1,podtočka b. Slaže se sa konstatacijom 

gosp. Lukše da ovdje nije trebalo zbog dvostruko veće ponude doći do rebalansa programa. 

 

Ivo Ćosić: Zašto baš povećanje prema toj ponudi? Ističe da sa pravne strane ovdje ima puno 

grešaka i nelogičnosti i ukazuje na situaciju prije godinu  dana u kojoj je ponuda odbijena 

upravo zbog ovakog razloga.  

 

Tomislav Vlahović: Želio bih napomenuti da je ovo prošlo Odbor za financije i proračun i 

Odbor za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost,dakle da je bilo diskusije o tome te da je 

jednoglasno prihvaćeno. I mene je malo šokirao iznos ponude,no zimska služba je smiješno 

malo koštala, a zima je bila vrlo oštra, realizirano je 70.000,00 kn od predviđenih 300.000,00 

dakle sanirnaje rupa je vrlo važno i ne možemo čekati. Što se tiče zakonitosti odluke, vijeće 

neće biti u prekršaju, za sve je odgovoran načelnik koji se vjerujem konzultirao dali je ovo 

zakonski provedivo, te sumnjam da bi išao mimo vijeća pa predlažem da usvojimo ovu točku. 

Kada sam bio manjina u vijeću zalagao sam se za rad, raditi treba i ulagati u nešto od čega će 

svi stanovnici ovog područja imati koristi. 

 

Daje se na glasanje  prijedlog i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 

Sa 9 glasova „ za” i 2 „protiv” donose se  



11 

 

                                                I IZMJENE I DOPUNE   

 

 Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu. 

 

Točka 3. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za  obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA “ na 

području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015., 2016. i 2017. godini 

Željko Filipović: uvodi prisutne u temu 

 

Otvara se rasprava. 

 

Danijela Bardić ispred Kluba Vijećnika SDP-a: AMANDMAN na točku 3. Predlaže se da 

se Odluka ograniči na samo jednu godinu obzirom da se na natječaj javio samo jedan 

ponuđač. 

 

Mislav Lukša: Smatra de se krše uvjeti natječaja te da su se trebali bolje informirati ljudi o 

istom te im dati priliku da se prijave, tj. da se pozove više ljudi na sudjelovanje u natječaju. 

Ponuđač je ponudio cijenu za tri godine a ne jednu,a sa tom  te ostalim nelogičnostima smo 

naveli ljude da postavljaju pitanja i sumnjaju u legitimnost natječaja. 

 

Ivo Ćosić: Ne sumnjam u zakonitost natječaja no predlažem da načelnik ovu točku povuče te 

da ponovno raspiše natječaj. 

 

Siniša Đura: Smatram da amandman ne bi trebali miješati u ovo. Ako smo pogriješili u bilo 

čemu vezano za ovu točku idemo to ispraviti bez amandmana. Dali se iznos ponude odnosi na 

sve tri godine zajedno ili se računa godišnje? 

 

Božidar Balenović: Kome su dostavljene ponude? Zašto određenim poduzećima na našem 

području koje se bave tom djelatnošću nije dostavljen natječaj? Objasnite mi značenje ovog 

stručnog povjerenstva zaduženog za pregled ponuda? 

 

Željko Filipović: Iznos ponude je za sve tri godine. Natječaj je dostavljen trima poduzećima 

sa našeg područja. 

 

Zatvara se rasprava. 

 

Daje se na glasanje prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za  

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH 

CESTA “ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015., 2016. i 2017. 

godini. 

Sa 1 glasom „protiv“ i 8 „suzdržanih“ odbija se prijedlog i donošenje Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE 

NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA “ na području Općine Kloštar Ivanić na 

temelju ugovora u 2015., 2016. i 2017. Godini, te se donosi  
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                  ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA 

                               ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI     

                      «ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA» 

 

 

                                                                     I. 

P o n i š t a v a  s e  postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti 

«ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA» na području Općine Kloštar 

Ivanić, pokrenut Odlukom Općinskog načelnika o provođenju postupka prikupljanja ponuda 

od 26.02.2015. godine.  

 

                                                                    II. 

Ova Odluka dostavlja se svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s 

povratnicom. 

 

                                                                   III. 

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

 

                                                          Obrazloženje:  

Naručitelj – Općina Kloštar Ivanić je temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine br. 26/3-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članaka 16., 18. i 22. Odluke o komunalnim 

djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić te članka 45. 

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Odlukom Općinskog 

načelnika pokrenula je postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA na području Općine 

Kloštar Ivanić, KLASA:363-01/15-01/11, URBROJ: 238/14-02-15-01 od 26.02.2015. godine.  

Za pripremu i provedbu postupka nabave Općinski načelnik imenovano je Stručno 

povjerenstvo. 

U otvorenom roku za dostavu ponuda Stručno povjerenstvo je zaprimilo jednu ponudu za 

obavljanje predmetne komunalne djelatnosti za područje Općine Kloštar Ivanić: CVIPEK 

d.o.o., Savska 113, 10310 Ivanić Grad. 

Ponuda CVIPEK d.o.o. je pravovremena, kompletna i udovoljava traženim uvjetima. 

 

Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da se donese Odluka o odabiru ponude 

CVIPEK d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti « održavanje nerazvrstanih asfaltnih 

cesta» u 2015., 2016. i 2017. godini jer je pravovremena i kompletna, ponuditelj je tehnički i 

kadrovski opremljen za obavljanje predmetnih radova. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić sukladno članku 28. stavka 4. Odluke o komunalnim 

djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici 

održanoj dana 31.03.2015. godine ne izabire predloženu ponudu i poništava postupak. 

 

Uputa o pravnom lijeku:       

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 

podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 

ili mu se šalje poštom. 
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Točka 4 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“  na 

području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015., 2016. i 2017. godini 

Željko Filipović: uvodi prisutne u temu 

 

Otvara se rasprava 

 

Siniša Đura: Dali se iznos odnosi na tri godine ili jednu? Iz ovog natječaja zaključujemo da u 

ovoj krizi poslova ima netko tko ne želi raditi pa me zanima kome je sve dodijeljen natječaj. 

 

Mislav Lukša: Zanima ga obrazloženje kojim se prihvatila ponuda koja kaže da je ista jedina 

prihvatljiva jer je po nižoj cijeni, a prošle godine su radili po duplo nižoj cijeni. Dakle 

prihvatili smo ponudu na tri godine sa 50% većom cijenom od prošlogodišnje a kvaliteta 

obavljanja radova je jako loša. Navodi primjer Parka hrvatskih branitelja. Pojedinačne cijene 

nisu dobro definirane te se svašta može zaključiti iz priloženog. Smatra da bi se trebao 

ponoviti natječaj da bi se mogle ostvariti niže cijene. Također se ne slaže sa zapošljavanjem 

ljudi sa područja druge općine.  

 

Božidar Balenović: Predlaže da uštedimo na raspisivanju natječaja i pokrenemo rad za opće 

dobro, ugovor o djelu ili sezonski posao. Kao primjer navodi svojih 5 zaposlenika koji 

aktivno rade, te smatra da ćemo tako pomoći nezaposlenim stanovnicima te onima koji 

primaju socijalnu pomoć. 

 

Tomislav Vlahović: Volonterske ideje ne treba shvaćati ozbiljno jer netko tko nije stručno 

osposobljen za te poslove ih ne može obavljati. Predlažem da se ova točka usvoji jer jeftiniju 

ponudu nećemo dobiti te da to ide samo preko javnog natječaja i da taj posao obavljaju stručni 

ljudi. Ne slaže se sa gosp. Lukšom oko zapošljavanja iz drugog područja jer u Komunalnom 

centru su zaposleni ljudi i sa područja OKI. Ponuda je pravovaljana bez obzira na iznos. 

Odluke o komunalnim radovima se donose prema zakonu o komunalnom gospodarstvu na 3 

godine i to je veća obveza za izvođača radova nego za Općinu. 

 

Ivo Ćosić: Natječaj je zakonski proveden, imamo razumnu ponudu i osigurana sredstva ali se 

moramo zapitati oko kvalitete košnje. 

 

Željko Filipović: Natječaj je dostavljen poduzeću ROB, Komunalnom centru, Sanaciji d.o.o, 

CMB-u i Kloštar Gradnji. Ponavljanjem natječaja nećemo dobiti niže cijene. 

 

Zatvara se rasprava. 

 

Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA“  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015., 2016. i 2017. 

godini 

Sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan „ donosi se  

 

 

                                                                 O D L U K A 

                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   

                      «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA »    



14 

 

                                                          na temelju ugovora 

 

I. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti 

«ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA» za područje 

Općine Kloštar Ivanić u 2015., 2016. i 2017. godini 

 

               - KOMUNALNOM CENTRU IVANIĆ GRAD d.o.o., Moslavačka 13, 10310 

Ivanić Grad.  

 

                                                           O b r a z l o ž e n j e : 

 

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 26.02.2015. godine Odluku o 

provođenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

«ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA » na području Općine Kloštar 

Ivanić u 2015., 2016. i 2017. godini. 

 

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije ponude: 

- KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ GRAD d.o.o. iz Ivanić Grada, Moslavačka 13. i 

- SANACIJA d.o.o. iz Kloštar Ivanića, Duga ulica 9.     

Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da je ponuda KOMUNALNOG CENTARA 

IVANIĆ GRAD d.o.o. pravovremena, kompletna i prihvatljiva sukladno mjerilima za odabir 

najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova 

obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić. 

Ponuda SANACIJA d.o.o. ne sadrži sukladno članku I. Odluke o provođenju postupka 

prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – ODRŽAVANJE 

JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA točka III. 6. tražene potvrde uz popis izvedenih 

radova u posljednjih 5 godina o urednom ispunjenu ugovora koju daje druga ugovorna strana 

iz navedenih ugovora. 

Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove 

komunalne djelatnosti u 2015., 2016. i 2017. godini prihvati ponuda KOMUNALNOG 

CENTRA IVANIĆ GRAD d.o.o. iz Ivanić Grada. 

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o prikupljanju 

ponuda od 26.02.2015. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju obavljanja 

predmetne djelatnosti izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Godišnja vrijednost ugovora utvrđena je Proračunom Općine Kloštar Ivanić i 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

Uputa o pravnom lijeku:       

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 

podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 

ili mu se šalje poštom. 

 

Točka 5. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA 
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GROBLJU”  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015. i 2016.godini 

Željko Filipović: uvodi prisutne u temu. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Mislav Lukša: Izvođač nije registriran za odvoz otpada. Ukazuje na određene zakone i 

pravilnike kojima je definiran odvoz,zbrinjavanje i sakupljanje  otpada, te smatra da je ponuda 

trebala biti odbačena. 

 

Tomislav Vlahović: Ako je ponuditelj registriran za održavanje groblja  onda se bavi tom 

djelatnošću i ne odvozi otpad već ga čisti i predaje ovlaštenom poduzeću za odvoz otpada. 

 

Zatvara se rasprava. 

 

Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 

obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA 

GROBLJU”  na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora u 2015. i 2016.godini 

Sa 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donosi se 

 

                                                                 O D L U K U 

                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   

                      «ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU »    

                                                          na temelju ugovora 

 

II. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti 

«ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU» za područje Općine 

Kloštar Ivanić u 2015. i 2016. godini 

 

               - „ROB“ Trgovina pogrebne opreme, prijevoz i ukop pokojnika, održavanje 

groblja i mrtvačnice, Sv. Marije 1, 10312 Kloštar Ivanić.  

 

                                                           O b r a z l o ž e n j e : 

 

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 26.02.2015. godine Odluku o 

provođenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

«ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU» na području Općine Kloštar 

Ivanić u 2015. i 2016. godini. 

 

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su tri ponude: 

- KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ GRAD d.o.o. iz Ivanić Grada, Moslavačka 13, 

- „ROB“ Trgovina pogrebne opreme, prijevoz i ukop pokojnika, održavanje groblja i 

mrtvačnice iz Kloštar Ivanića, Sv. Marije 1. i 

- SANACIJA d.o.o. iz Kloštar Ivanića, Duga ulica 9, u zajednici ponuditelja sa CMB 

d.o.o. iz Kloštar Ivanića, I. Šveara 20.       

Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponuda KOMUNALNOG CENTARA 

IVANIĆ-GRAD d.o.o.  i „ROB“ Trgovine pogrebne opreme, prijevoz i ukop pokojnika, 

održavanje groblja i mrtvačnice, pravovremena, kompletne i udovoljavaju traženim uvjetima. 

 

Ponuda SANACIJA d.o.o. i ponuda CMB d.o.o. kao zajednica ponuditelja ne sadrži sukladno 

članku I. Odluke o provođenju postupka  prikupljanja ponuda za  povjeravanje obavljanja 
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komunalne djelatnosti – ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA GROBLJU točka III. 

6. tražene potvrde uz popis izvedenih radova u posljednjih 5 godina o urednom ispunjenju 

ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora. Ponuda CMB d.o.o. ne sadrži 

također sukladno članku I. Odluke o provođenju postupka  prikupljanja ponuda za  

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA 

NA GROBLJU točki III.1. Ispravu o upisu u sudski registar, a Potvrda porezne uprave 

sukladno točki III.3. iskazuje dug od 3,23 kn.  

 

Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove 

komunalne djelatnosti u 2015. i 2016. godini prihvati ponuda „ROB“ Trgovina pogrebne 

opreme, prijevoz i ukop pokojnika, održavanje groblja i mrtvačnice, Sv. Marije 1, 10312 

Kloštar Ivanić obzirom da je ponuda pravovremena i kompletna, ponuditelj nudi najnižu 

ukupnu cijenu, tehnički i kadrovski je opremljen za obavljanje predmetnih radova.  

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA NA 

GROBLJU» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o prikupljanju 

ponuda od 26.02.2015. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju obavljanja 

predmetne djelatnosti izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Godišnja vrijednost ugovora utvrđena je Proračunom Općine Kloštar Ivanić i 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

Uputa o pravnom lijeku:       

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 

podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 

ili mu se šalje poštom. 

 

Točka 6. 

 

Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić 

za 2014. godinu, 

Željko Filipović: uvodi prisutne u temu. 

 

Otvara se rasprava. 

 

Mislav Lukša: Smatra da je dokument manjkav i sadrži neistine te se osvrće na reciklažno 

dvorište za građevinski otpad koji bi trebali imati ucrtan u Prostornom planu a mi ga nemamo, 

te na divlje deponije. 

 

Željko Filipović: Ono što je traženo u natječaju Fonda je dostavljeno, sklopljen je ugovor i 

čeka se početak realizacije ovog projekta. 

 

Zatvara se rasprava. 

 

Daje se na glasanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 

2014. Godinu 

Sa 9 glasova „za“ i 1 „protiv“ donosi se   
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                                                         O D L U K A 

                o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

                               Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu     

 

 

                                                                   I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu.     

 

 

                                                                  II.   

 

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

                                                                 III. 

 

Izvješće se dostavlja Zagrebačkoj županiji.  

                                                                

                                                                IV. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.   

 

                

 

                                                       T  o  č  k a  7.  

 

Rasprava i donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.  

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Nenad Kukec: Osvrće se na problem roditelja koji žive na području Ivanić Grada (rubno 

područje sa Općinom Kloštar Ivanić)  s tim razlogom ne mogu svoje dijete upisati u vrtić 

Kloštar po umanjenoj cijeni već po punoj cijeni koštanja vrtića, s obzirom da svaka JLS 

financira razliku u cijeni koštanja od pune cijene. Potrebno je da Općina Kloštar Ivanić sa 

Gradom Ivanić Gradom sklopi Sporazum oko sufinanciranja razlike u cijeni koštanja vrtića, 

za djecu koja nisu s područja OKI i za obrnute situacije. 

U raspravi učestvuje vijećnik Ivo Ćosić koji također predlaže da se sklopi Sporazum sa 

drugim JLS oko sufinanciranja cijene DV.  

Tomislav Vlahović predlaže da se u Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

DV Proljeće Kloštar Ivanić u članak 3; Prednost pri upisu u redovite programe ostvaruje se 

prema slijedećim kriterijima, uvrsti: Dijete roditelja koji su članovi OPG. 

Siniša Đura: Slaže se sa Vlahovićem  da se predloženo unese u Odluku.  

Predlagač prihvaća da se predloženo unese u prijedlog Odluke.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” donosi se  
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                                                        O D L U K A  

   o  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić 

 

   Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                

 

                                                         T  o  č  k  a  8.  

 

Rasprava i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za             

razdoblje od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine i donošenje Zaključka. 

Načelnik podnosi Izvješće o radu za navedeno razdoblje.  

 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa Izvješćem o radu općinskog načelnika za gore 

navedeni period.  

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Mislav Lukša: Zašto odluke načelnika nisu dostavljene vijećnicima i objavljene na web 

stranicama općine. U popisu su Odluke koje se odnose na razna odobrenja, financijska i 

ostalog, raznog sadržaja koji iz popisa nije vidljiv.  

Sadašnji načelnik tražio je od bivšeg načelnika da objavljuje Odluke koje donosi na web 

stranicama a sada on to sam ne čini. 

Tomislav Vlahović: Zamolio bih načelnika da objavljuje Odluke na web stranice, kako bi iste 

bile transparentne.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

 

                                                        Z A K L J U Č A K 

      o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2014. – 31.12.2014. godine 

 

 

 

                                                                     I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 01.07.2014. – 31.12.2014. godine, te isto usvojilo. 

 

 

                                                                    II. 

 

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

 

 

                                               T  o  č  k a  9.  

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. Godinu. 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  
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                                                      I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                              T o č k a  10.  

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja      

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu. 

 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                     T o č k a  11.  

 

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2014.  godini, 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa socijalnih potreba u 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

         

                                                       T o č k a 12. 

                          

 Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u  2014. godini, 

 Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

         

          

                                                       T o č k a  13.  

 Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2014. 

 godini 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  
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Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

                                                      T o č k a 14.  

Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi u 2014. godini, 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                    T o č k a  15.  

 

 Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi             

Općine Kloštar Ivanić u 2014. godini, 

              
Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izvješćem.  

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

                                                   I  Z  V  J  E  Š Ć  E  

o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredii u 2014. godinu. 

Isto prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

                                                         T o č k a 16. 

 

Raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

Općine Kloštar Ivanić. 

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” usvaja se  

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH  

                                               OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ  

 

                                                          T  o č k a 17.  

 

Rasprava i donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području   

Općine Kloštar Ivanić, 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o prodaji robe izvan 

prodavaonica na području   

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  
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Tomislav Vlahović predlaže da se Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području OKI 

nadopuni sa riječju „na javnim površinama“ tako da glasi: Odluka o prodaji robe na javnim 

površinama izvan prodavaonica na području Općine Kloštar Ivanić.  

Predlagač iste prihvaća nadopunu sa predloženim.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“  sa predloženim dopunama,  usvaja se  

 

                                                     O  D  L  U  K  A  

            o prodaji robe na javnim površinama izvan prodavaonica na području  

                                                   Općine Kloštar Ivanić     

 

 Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

                                                     T  o  č  k  a  18.          

Rasprava i donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje              

mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić,    

Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” donosi  se  

 

 

                                                   Z A K L J U Č A K 

                       o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za 

                                               područje Općine Kloštar Ivanić 

 

                                                                   I. 

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije uputio je Općini Kloštar 

Ivanić  Prijedlog za razrješenje i imenovanje mrtvozornika – za područje Općine Kloštar 

Ivanić, u cilju što bolje i kvalitetnije organizacije mrtvozorničke službe na području gradova i 

općina Zagrebačke županije. 

 

                                                                    II. 

 

Dužnosti mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić razrješuju se: 

1. IVANKA MADUNIĆ MAJNARIĆ, dr. med. 

 

                                                                     III. 

 

Za obavljanje mrtvozorničke službe na području Općine Kloštar Ivanić Skupštini Zagrebačke 

županije predlaže se imenovati: 

 

1. VESNA DOREŠIĆ 

                                                                       IV. 

 

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

 

                                                          T  o  č  k  a  19.  

  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog 

  doprinosa za Mirka Lovrić 
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Predsjednik  Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac  otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za” donosi  se  

 

 

 

 

                                                  O D L U K A 

         o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Mirka Lovrić 

 

                                                            I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je zamolbu za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 

Mirka Lovrić, Trojička ulica 18, Bešlinec, Kloštar Ivanić, temeljem izdanog Rješenja o 

izvedenom stanju (sa klauzulom izvršnosti) KLASA: UP/I-361-06/13-02/1829, URBROJ: 

238/1-18-04/8-14-09, od 06.08.2014. godine, koje je postalo izvršno 09.09.2014. godine, 

zbog požara na gospodarskom objektu – štali, koji je tom prilikom pretrpio veliku materijalnu 

štetu što je vidljivo iz Potvrde MUP-a, PU Zagrebačka, PP Ivanić Grad, Broj: 511-19-43/8-

20-12/14. LR od 14. listopada 2014. godine.    

 

                                                                    II. 

 

Općinsko vijeće oslobađa u potpunosti plaćanja komunalnog doprinosa Mirka Lovrić, 

Trojička ulica 18, Bešlinec, Kloštar Ivanić temeljem izdanog Rješenja o izvedenom stanju 

(sa klauzulom izvršnosti) KLASA: UP/I-361-06/13-02/1829, URBROJ: 238/1-18-04/8-14-

09, od 06.08.2014. godine, koje je postalo izvršno 09.09.2014. godine, zbog požara na 

gospodarskom objektu – štali, koji je tom prilikom pretrpio veliku materijalnu štetu što je 

vidljivo iz Potvrde MUP-a, PU Zagrebačka, PP Ivanić Grad, Broj: 511-19-43/8-20-12/14. 

LR od 14. listopada 2014. godine.    

  

                                                                III. 

                                               

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

                        

                                                           T  o  č  k  a  20. 

 

U točki razno nema rasprave.  

Završeno u 20,15. 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                                                        Krešimir Bunjevac 

Valentina Zukančić  


