REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/03
URBROJ: 238/14-01-16-15

Kloštar Ivanić,22.09.2016.

ZAPISNIK
Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 22.09.2016. 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 Anja Tara Lang, viši
referent pravne struke na stručnom osposobljavanju.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Mirko Ivaković, Željko
Bokun, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Mislav Lukša, Božidar Balenović, Nenad Kukec
Danijela Bardić – pridružuje se u 16:17h
Ivo Ćosić – pridružuje se u 16:17h
Siniša Đura – pridružuje se u 16:26h
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Tomislav Vlahović, Nikolina Pavelić, Zdravko
Lojna, Mario Haludek
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Vesna Gregčević Jelica
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica
Anja Tara Lang – viši referent pravne struke na stručnom osposobljavanju
Sanja Radošević – direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.
Darko Rupčić – direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Vjekoslav Broz – voditelj ispostave Ivanić-Grad Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke
županije d.o.o.
Tomislav Masten – direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
d.o.o.
Radojka Šporer – direktorica Obiteljskog radija Ivanić
Mario Hranitelj – pomoćnik načelnika za krim. policiju PP Ivanić-Grad
Ivan Mucko – izrađivač Prostornog plana Općine Kloštar Ivanić
U vijećnici je prisutno 8 vijećnika te se utvrđuje da postoji kvorum.
Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 30. sjednice Općinskog vijeća.
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MISLAV LUKŠA: Na 7. stranici zapisnika sa prošle sjednice treba dio koji je vezan za sate
informativnog programa na Obiteljskom radiju promijeniti u: „ U razvojnom programu je
predviđeno 0 sati informativnog programa u 2016.godini“.
MIRKO IVAKOVIĆ: Na str. 10 zapisnika piše da sam replicirao Vlahoviću. Nisam,
replicirao sam HDZ-u i spomenuo Ivicu Novosela. Na istoj stranici, niže, kad repliciram
gosp.Ćosiću, treba stajati umjesto sugestija-subjekata, koji stvaraju kapital i pune proračun.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 0 „suzdržanih“, zapisnik sa 30. sjednice je usvojen.

Dnevni red:
-

Aktualni sat

1. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju društva i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ
GRAD d.o.o. za 2015. godinu te informacija o pripajanju Vodoopskrbi i odvodnji
Zagrebačke županije d.o.o. i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju društva i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktor g. Darko Rupčić
4. Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA”
na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelj – korisnika usluga,
Predlagatelj: općinski načelnik,
8. Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda, te sigurnosti stanovnika Općine
Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj: načelnik PP g. Jure Matijević
9. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Gosp. Bunjevac, prekršili ste osnovne demokratske principe pri sazivu
ovog vijeća. Dana 12.09.2016. u općinu je stigao zahtjev 5 vijećnika da se sazove hitna
sjednica na temu „Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda, te sigurnosti
stanovnika Općine Kloštar Ivanić“. Vi ste drugog dana poslali saziv za sjednicu na kojem ste
tu točku stavili zadnju. Mi smo to prvi predložili. I stavili ste da je na toj točci izvjestitelj
načelnik PP Ivanić-Grad, no on ne može o komunalnom redu ništa reći. Zašto? Mogli ste nas,
petero vijećnika, staviti kao predlagatelje ili izvjestitelje.
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KREŠIMIR BUNJEVAC: Tražili ste točku dnevnog reda, ali ne prvi. 10.09.-og sam Vam
rekao da je saziv već spreman. Možete odustati od ove točke ako želite. Po proceduri za hitni
saziv bi tek bila na redu za 30 dana. U zahtjevu spominjete policiju, prekršaje protiv javnog
reda i mira, nedovoljnu nazočnost policije i sl. Na ta pitanja može odgovoriti samo netko iz
policije, a na pitanja o komunalnom redu će odgovarati načelnik.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Predlažem da se 8. točka dnevnog reda nadopuni i da glasi: „
Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda te sigurnosti stanovnika Općine
Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka i Rasprava i donošenje Zaključka o lažiranju i
falsificiranju potpisa vijećnika od strane drugog vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić.“ Željko Bokun je bio prevaren i obmanut. Usmeno mu je gosp. Lukša rekao da
potpisuje za dopunu dnevnog reda. I on ovom prigodom povlači svoj potpis.
MISLAV LUKŠA: To je kleveta. Bokun je razumna osoba i zna čitati.
ŽELJKO BOKUN: Površno sam potpisao to misleći da se radi o slijedećoj sjednici na kojoj
će biti dodana ta točka.
SINIŠA ĐURA: Očito falsifikat nije jer je Bokun vlastoručno potpisao. Možemo raspravljati
da li je bio obmanut, no ja ovaj prijedlog neću podržati.
IVO ĆOSIĆ: Predlažem da se točke 1.,2.,3.,4. i 6. dnevnog reda premjeste ispred aktualnog
sata, da izvjestitelji koji su već prisutni ne moraju čekati do završetka aktualnog sata.
ZLATKO GOLUBIĆ: Treba se gledati što se potpisuje jer je potpis bitan.
Daje se prijedlog vijećnika Balenovića na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 3 glasa „za“, 6 „suzdržanih“ i 1 „protiv“, prijedlog vijećnika Balenovića nije usvojen.
Daje se prijedlog vijećnika Ćosića na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Prijedlog vijećnika Ćosića je jednoglasno usvojen.
Daje se dnevni red na glasanje.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, dnevni red je usvojen.
Točka 1.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju društva i donošenje Zaključka,
Izvjestiteljica direktorica gđa. Sanja Radošević uvodi u temu: Osvrnula bih se da smo Izvješće
o stanju za 2015.godinu imali na sjednici Općinskog vijeća u svibnju. Razlika je što onda još
skupština društva nije usvojila izvješće, dok je sada to izvješće usvojeno. Ivakop je u prvih 6
mjeseci ostvario prihode od 3.930.000,00 kn, a rashodi su bili 3.903.000,00 kn, to je izvršenje
od 98% od planiranog. Kada to usporedimo s istim razdobljem u 2015.godini, možemo
zaključiti da su mala odstupanja. Prestala je raditi toplana na Žeravincu. Društvo je likvidno i
poslujemo sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Postotak sakupljanja
odvojenog otpada sporo raste, to je veliki projekt koji zahtijeva velike troškove. Trenutni naši
projekti su sanacija odlagališta otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta Tarno. Cijeli projekt
financira Fond za zaštitu okoliša. Sada je u tijeku i akcija odvoza glomaznog otpada po
pozivu korisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Što je sa regionalnim centrom za gospodarenje otpadom na Tarnom? Da
li se radi nešto po tom pitanju u suradnji sa Ivakopom? Hoćemo li u slijedećem razdoblju
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imati nekih velikih kapitalnih investicija? Imate li u planu nekakvo bioplinsko postrojenje i
što mislite o tome, budući da smo mi poljoprivredni kraj?
SANJA RADOŠEVIĆ: Vezano uz regionalni centar za gospodarenje otpadom(CGO), ništa
se od našeg zadnjeg susreta nije promijenilo vezano uz zakonske regulative. Obzirom da je
zemljište gdje je CGO planiran, državno, a investitor bi bila Zagrebačka županija, sve stoji
kao i prije. Zbog događanja u vrhu države, ideja je da problem gospodarenja otpadom sa
područja sve 3 jedinice lokalne samouprave pokušamo riješiti na lokalnoj razini. U Ivaniću je
u tijeku izmjena Prostornog plana, gdje smo mi dali primjedbu za tu česticu da se doda koje se
djelatnosti još mogu obavljati-CGO i kompostana, sortirnice otpada i dodatne plohe kao i
reciklažno dvorište za građevinski materijal. Nismo razmatrali ideju bioplinskih postrojenja,
ali smo otvoreni za nove stvari.
ZLATKO GOLUBIĆ: Trgovačko društvo mora poslovati po zakonu. To društvo ne bi
trebalo biti socijalno. Sve što se odvozi moralo bi se naplaćivati. I potkrala Vam se greška, u
financijskom izvještaju za 2015. godinu nemate poreza na dobit.
SANJA RADOŠEVIĆ: Koje usluge mi ne naplaćujemo? Imamo jedino npr. s udrugama,
ugovore o donaciji. Odvoz glomaznog otpada je sadržan u cijeni koju plaća svaki korisnik.
Što se tiče poreza na dobit, prije niste imali tu primjedbu, te tu možete dobiti pisani odgovor.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o poslovanju
trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2015. godinu te informacija o trenutnom stanju društva
i donošenje Zaključka.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2015. g.

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za
2015. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
Točka 2.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD
d.o.o. za 2015. godinu te informacija o pripajanju Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke
županije d.o.o. i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj direktor g. Tomislav Masten uvodi u temu: 14 općinskih i gradskih vijeća u lipnju
je donijelo odluku o spajanju 7 trgovačkih društava, tj. pripajanju njih 6 Vodoopskrbi i
odvodnji Zagrebačke županije. 20.06.-og je potpisan Ugovor o pripajanju, koji je stupio na
snagu 01.07.-og ove godine. Očekujemo uštede zbog pripajanja, a samo pripajanje je zapravo
bila posljedica zahtjeva europskih konzultanata kako bi mogli realizirati projekte.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Građani su mi rekli da su Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad i
Odvodnja Ivanić-Grad imali sklopljen ugovor sa FINA-om vezan uz plaćanje računa kod njih
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bez naknade. Zadnjih dana se ljudi žale da dobivaju uplatnice i da plaćaju naknade u FINA-i.
Može li se to promijeniti? Što je sa gašenjem dobave vode iz vodocrpilišta Prerovec? Ne bi li
mogli graditi alternativne pravce i spajati se s drugim jedinicama, a i da imamo još svojih
vodocrpilišta? Sve nam je na jednoj cijevi, a to je rizično. Čuo sam i da postoje problemi sa
preuzimanjem dionice na području Rugvice, pa Vas pitam da li je to preuzeto u imovinu
Vodoopskrbe i odvodnje?
TOMISLAV MASTEN: Vezano uz plaćanje naknade, dogovorili smo se s 1.7.-im da svi
ugovori nastave i dalje djelovati, no to nije tako bilo. U međuvremenu će nam doći ugovori i
do kraja godine ćemo opet nastaviti po staroj praksi, a od Nove godine ćemo vidjeti što će
biti. Vodocrpilište Prerovec nije pod našom ingerencijom, nego je u vlasništvu Ine d.d. Glede
spajanja postojećih sustava, mi imamo pripremljeno spajanje s Kutinom, a s Čazmom smo već
djelomično spojeni. Ako se nešto dogodi, imamo i vodospremnik Sobočani. Planiramo
izgraditi i alternativni dobavni pravac. Vezano uz lokalna izvorišta, ne planiramo raditi bilo
kakva druga crpilišta izuzev Kosnice. Dionica Rugvica je naša dionica.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Izvješće o poslovanju
trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za 2015.
godinu te informacija o pripajanju Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. i
donošenje Zaključka.
U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ GRAD d.o.o. za 2015. g.
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA
I ODVODNJA IVANIĆ GRAD d.o.o. za 2015. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
Točka 3.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju društva i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj direktor g. Darko Rupčić uvodi u temu: Izvješće o stanju za 2015.godinu je
razmatrano na jednoj od prošlih sjednica. Dobit u prvih 6 mj. Ove godine je 1.332.195,00 kn,
a trenutno imamo zaposlenog 31 radnika. Glede predstečajnog postupka, rješenje Trgovačkog
suda je postalo pravomoćno 07.08.2014.godine, a plan otplate je od 2014. do
31.03.2019.godine. Do sada je plaćeno cca. 6 milijuna kn, te se redovno podmiruju sve
obveze. Zbog inspekcije smo trebali zamijeniti 1000 plinomjera, a također je bitno spomenuti
i da redovno saniramo sva nastala propuštanja plina. Izdali smo i novi Pravilnik o ovlastima
za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija. Zbog toga jer ne možemo ni podići ni spustiti
cijenu usluga, kao ni promijeniti uvjete, neka kućanstva mijenjaju opskrbljivača plinom, jer
određene pravne osobe nude povoljnije cijene. Trenutno imamo pokrenutih više investicija, a
jedna od najvažnijih su radovi u Naftaplinskoj ulici.
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Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MIRKO IVAKOVIĆ: Mislim da nije točno da je Vaše i izvješće od Vodoopskrbe i odvodnje
isto. Oni su održali Skupštinu pa došli na vijeće, a vi niste. Glede predstečajne nagodbe,
postavio sam pitanje kako je i kad, Ivanić-Grad u toj nagodbi platio dug, novčano ili je bila
neka kompenzacija sa zemljom?
DARKO RUPČIĆ: Vezano uz predstečajnu nagodbu, sve obaveze su u financijskom smislu
izvršene od svih pravnih subjekata i lokalnih samouprava. Da li je nešto od strane grada
Ivanić-Grada isplaćeno u vrijednosti zemljišta, dobit ćete pisani odgovor. I Vodoopskrba i
Ivaplin nisu na prošlom vijeću imali verificirano izvješće od strane Skupštine društva.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Razlika je u tome jer je u izvješću od Ivakopa bilo i
revizijsko izvješće, a u izvješću od Ivaplina ga nije bilo. Sad je sve tu.
MISLAV LUKŠA: Zanima me informacija o trenutnom stanju Društva. Imate li u planu
izmjenu plinovoda u Vinarskoj ulici?
DARKO RUPČIĆ: Koordiniramo s načelnikom vezano uz postojeće projekte. Vinarske ulice
nema u popisu kritičnih ulica. Za sad su nam prioritet ulice koje imaju čelični plinovod, česta
propuštanja i koje se nalaze uz kanalizacijski sustav. Ako budete išli u neke radove, vidjet
ćemo zajednički koje su nam mogućnosti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Napravljeno je sve planski u koordinaciji sa svima. Da
se ne bi na dionici u Lipovcu Lonjskom dva puta kopalo, iduće godine će se mijenjati
vodovod pa i plinovod isto u sklopu toga. Ove godine je planirano asfaltiranje Vinarske ulice,
a ovisno o mogućnostima će se jednom riješiti i pitanje plinovoda.
MIRKO IVAKOVIĆ: Mislim da govorite o krivoj ulici, da je to Čemernička ulica?
MISLAV LUKŠA: To je Vinarska ulica, jer sam obišao skoro sve kuće u zadnjih par dana u
toj ulici. I Čemernička ulica je asfaltirana, pa su se naknadno radili priključci.
ZLATKO GOLUBIĆ: Imam prigovor u vezi dnevnog reda- Imamo izvješće od 2015.godine
i trenutno stanje. Nema toga, može se nešto reći o trenutnom stanju, ali ne pretežito. Kada se
priča koliko je u Kloštru napravljeno, neka se kaže koliko je to metara. Ekonomski gledajući,
sva trgovačka društva slabo posluju. Mora se ići u integraciju i okrupnjavanje, radi jeftinijeg
plina.
IVO ĆOSIĆ: Izvješća od Ivakopa i Odvodnje su ista kao na prošlom vijeću. No bilanca
Ivaplina nije ostala ista. Zašto je to tako? Radovi koji se sad izvode u Ivanić-Gradu,
Šumećani, Caginec, Trg, da li su to investicije grada Ivanića ili Ivaplina? Ako su oni
investitori, spriječite da ta zemlja s kojom se kompenziralo, ne ode u pola cijene, kako piše u
ugovoru Ivaplina sa Gradom Ivanić-Gradom. Čuo sam da postoje djelatnici koji dolaze na
posao u Ivaplin, a da ne smiju raditi, no primaju plaću? Da li nas ( Križ, Kloštar, Ivanić) čeka
još jedan financijski udar vezano uz 2 sudska postupka koja se vode, s bivšim direktorom
Ivaplina i Palić Inženjeringom, u kakvom je to stanju? Skupština odlučuje o svemu, naš
predstavnik u Skupštini društva je mogao dati više odgovora i da li je tih cca. milijun kuna
prava dobit?
DARKO RUPČIĆ: Bilanca od 2015.godine- dobit je cca. 2 milijuna i 700 tisuća, a dobit do
30.06. 2016.godine je cca. 1 milijun i 300 tisuća kn. Analiza može ukazati na nešto drugo, no
ne vjerujem. Glede radova, investitor je Ivanić-Grad. Vezano za zemljišta, dat ću Vam pisani
odgovor. Djelatnici nisu spriječeni raditi svoj posao. Iduće promjene su upošljavanje novog
kadra i nova sistematizacija. Glede 2 sudska postupka koja su u tijeku, vezano uz prvi, sa
Palić Inženjeringom, uložili smo žalbu na prvostupanjsku presudu i konzultiramo se sa
odvjetnikom; glede drugog postupka, naš odvjetnik je stava da će postupak završiti u korist
Ivaplina.
IVO ĆOSIĆ: Prvo je rekao da je dobit cca. 1 milijun i 300 tisuća, a sad je to do 30.06. ove
godine. Mene zanima dobit za 2015.godinu.
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DARKO RUPČIĆ: Ukupni prihodi prošle godine su bili cca. 28 milijuna, a rashodi cca. 25
milijuna kuna, dakle dobit je cca. 2 milijuna i 700 tisuća kn za 2015.godinu.
ZLATKO GOLUBIĆ: Mi usvajamo sve stavke Proračuna, pa i dobit. Rigorozne su kazne
ako bi netko petljao po dobiti. Potkrala se i greška u vezi zemlje jer Ivaplin ne treba navedenu
vraćati u pola cijene, jer ju nije kupio, već kompenzirao.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U ovaj ponedjeljak smo načelnik
Magdić,
gradonačelnik Leš i ja imali sastanak u upravi Ivaplina. Dogovorili smo se da se napravi popis
čija je koja investicija.
NENAD KUKEC: Prezentirano je da Ivaplin živi od svog rada, a izdali ste pravilnik da
voditelj radova mora biti inženjer ili tehničkog smjera. Naši mali obrtnici to ne zadovoljavaju.
Dosta firmi ne traži voditelja radova. Molimo Vas da se napravi neki kompromis. Koliko
Ivaplin ima voditelja radova i da li ste dobili upozorenje Obrtničke komore za tu odluku?
Ljuti me i što ljudima isključujete plin, brojila su privatno vlasništvo. A i kako je u redu
uvjetovati ljudima da zbog zatvorenog knaufa moraju rušiti instalacije?
DARKO RUPČIĆ: Ivaplin živi od svog rada. A u vezi Pravilnika, Vi morate znati da Ivaplin
ima koncesiju na distributivnom području za naredne 3 godine i da smo mi odgovorni.
Smatram da je sigurnost građana jako bitna. Taj Pravilnik ima zakonsku osnovu i na snazi je.
U pisanom obliku ćemo Vam dostaviti koje su nam zakonske obveze. Moramo uvažavati
pravila struke koja i nisu definirana zakonom, ali su duboko ukorijenjena u praksi. Svugdje
moramo jednako izvoditi plinske instalacije.
MIRKO IVAKOVIĆ: Kada kažete da Ivaplin mora živjeti od svog rada, mislim si bolje da
nemaju posla. Sa sistematizacijom se slažem.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Svi ti obrtnici su do nedavno radili priključke za plin. Što s tim?
Da li smo svi mi u opasnosti?
DARKO RUPČIĆ: Ne smatram da su obavljali radove izvan tehničkih normi. Zakonodavac
je izglasao taj zakon i mi to moramo provoditi.
SINIŠA ĐURA: Sjetimo se slučaja Pavanić, jer tada je uz materijalnu štetu, nastala šteta i na
zdravlju mlade osobe. Prepustimo struci stručne stvari. Instalacija treba biti izvan zida da se
spriječe nesretni slučajevi. Mali obrtnici ostali su bez licenci, no problem je i za djecu koja
uče za plinoinstalatera. Moraju si sami naći praksu, a mjesta za praksu ima malo. Molim
direktora Ivaplina da nađe rješenje i primi djecu na praksu.
DARKO RUPČIĆ: Pokušavamo naći rješenja. Prostori koje imamo su neadekvatni. Naravno
da im želimo pomoći, no to iziskuje dodatne financije. Pitanje je da li praktični rad zamjenjuje
taj dio sati koji nisu u školi, da dobijemo naknadu i mi. Trebamo imati i ljudske resurse, a
trenutno nismo u mogućnosti.
NENAD KUKEC: Moja želja je da Ivaplin nema nijednog radnika, osim onog koji naplaćuje
fakture. Vlasnik Ivaplina su općine, a ako Ivaplin ima monopol, onda to nije u redu, jer općine
su tu za građane.
DARKO RUPČIĆ: Moramo se pridržavati zakona. Ivaplin ima definiranu cijenu usluga od
strane HERA-e. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima navodi da plin smije ići samo u
ispravnu instalaciju.
IVICA NOVOSEL: Predsjedniče, trebali ste usmjeriti ovu raspravu. Točka se zove „Izvješće
o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju društva i donošenje Zaključka“. Da li trenutno stanje dozvoljava normalno
funkcioniranje Ivaplina ili imate poteškoće?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ja moram dati riječ vijećnicima i svi su se javili za Ivaplin.
DARKO RUPČIĆ: Tehnički normalno funkcioniramo. Potrebno je puno rada i iskustva da
vidimo kojim ćemo putem krenuti i koju strategiju ćemo upotrijebiti. Mi nemamo utjecaja, ne
možemo kupcu ponuditi povoljniju cijenu, jer ne smijemo. U nepovoljnom sam položaju kao i
Vi.
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IVO ĆOSIĆ: Uz sve probleme, mi smo u dobiti od skoro 4 milijuna kuna.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Zaključak o izvješću o
poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2015. g.
U vijećnici je prisutno 8 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2015. g.
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o.
za 2015. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 4.
Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2015. godinu te informacija o
trenutnom stanju i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj direktorica gđa. Radojka Šporer uvodi u temu: Izvještaj za 2015.godinu je bio na
jednoj od prošlih sjednica. U 2016.godini mjesečni rashodi su nam od 85 do 95 tisuća kn, a
prihodi koje ostvarujemo od suvlasnika 62 tisuće kn. Trenutno nam je dvoje djelatnika na
dugotrajnom bolovanju, dvoje dipl.novinara na obuci, te nam s 31.12.-im ove godine dvoje
zaposlenika odlazi u mirovinu. Raspisan je i Natječaj za obnovu koncesije, te smo u fazi
prikupljanja dokumentacije za natječaj.
Nakon izlaganja izvjestitelja, nema rasprave, te se daje na glasanje Izvješće o poslovanju
Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2015. godinu te informacija o trenutnom stanju i donošenje
Zaključka.
U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2015. g.
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za
2015. godinu, te isto primilo na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
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Točka 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Kloštar Ivanić,
Predlagatelj: općinski načelnik,
Izvjestitelj Ivan Mucko uvodi u temu: Izrada plana započela je 22.listopada prošle godine
odlukom ovog vijeća, a na zahtjev INE d.d., zbog usklađenja granica ekploatacijskih polja
ugljikovodika. U toku rasprave smo dobili manji broj zahtjeva za proširenje građevnog
područja. Odredbe za provođenje plana smo skratili i pojednostavili. Plan je dvaput bio na
javnoj raspravi, zbog zakonske obveze da se ponovi rasprava o nekim prihvaćenim
primjedbama. Plan je dobio suglasnost od Županijskog zavoda za prostorno uređenje.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Dereguliramo prostorne uvjete i dozvoljavamo puno toga. Npr. mijenja
se visina ograde, izgled krovova, brišu se dijelovi zaštite kulturnih dobara. Zašto u
preventivnoj zaštiti kulturnih dobara više nemamo Kapelu sv. Trojstva Bešlinec, tradicijske
kuće, spomenike iz 2.svjetskog rata, biskupski dvor, ova zgrada gdje smo sada? Zašto se brišu
kulturna dobra koja se štite odredbama plana? Zašto se brišu neke kleti? Što je sa prirodnim
krajobrazom u Sobočanima? Naftne bušotine se brišu. Koje su to parcele koje su pretvorene u
građevinsko područje? Ne vjerujem da je ovo Ina inicirala, a da li je to i platila?
IVAN MUCKO: INA je pokrenula izradu plana. Vezano uz plaćanje, platila je veći dio, a
glede drugog dijela sklopljen je ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom prostornog
uređenja. Koje su parcele pretvorene u građevinsko područje, ne znam napamet, uz plan
imamo i Izvješće o javnoj raspravi u kojem su pobrojani svi zahtjevi sa imenima i
prezimenima podnositelja i naveden je odgovor sa obrazloženjem, te se i lokacije mogu iz
toga iščitati. Glede zaštićenih spomenika kulture, imamo prvo zaštićena kulturna dobra
temeljem Zakona o zaštiti kulturnih dobara, od strane Ministarstva kulture i manji je broj
takvih spomenika, kao crkve i ljekarna. Preventivna zaštita je bila propisana prije, no ona ima
određeni rok trajanja, a ako se u tom roku ne donese rješenje o zaštiti, onda se to briše.
Preostalo je zaštićeno Prostornim planom. Imali smo veliki popis objekata koje bi trebalo
zaštititi, a netko tko je vlasnik takvog nečeg bi trebao tražiti posebne uvjete ako planira nešto
graditi. Zaključeno je da općina nema stručnih kapaciteta za to. Izbrisane su klijeti i kuće zbog
toga da u provedbi svega ne bi ljudima stvarali probleme. Ostale su kapele, raspela itd. Ono
što je privatno vlasništvo bolje da prepustimo privatnoj inicijativi vlasnika. Dio šume
sjeveroistočno od Sobočana, prirodni krajobraz, je Županijski zavod procijenio kao vrijedan
krajobraz. Temeljem toga smo tu granicu preuzeli. To nema neko značenje, osim da se ne širi
na njih građevinsko područje.
MISLAV LUKŠA: Micanje svih tradicionalnih kuća. Ne prihvaćam to. Ne štite se ni
spomenici iz NOB-a. A zaštita Promenade i Parka hrvatskih branitelja?
IVAN MUCKO: Dat ću pisani odgovor.
NENAD KUKEC: Nije li ovo trebalo ići na Odbor za prostorno uređenje i komunalnu
djelatnost?
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Oko spomenika i kulturne baštine, vidimo da je prirodni
krajobraz Stare Marče zaštićen, a glede svih sakralnih objekata, svi su zaštićeni na neki način.
Pitanje zaštite kuća je za diskusiju. Vrijedno je sačuvati, ali samo pojedine klijeti, možda da
Općina neke otkupi i zaštiti?
IVAN MUCKO: Zaštita spomenika je pitanje nekog osobnog odabira. Ovaj plan je bio i na
javnoj i na ponovljenoj javnoj raspravi. Ti prijedlozi su se onda mogli dati. A smatram da bi
takav prijedlog trebao doći od vlasnika, jer nije primjereno da nešto namećemo.
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NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Prije par godina sam gledao emisiju u kojoj je bilo
spomenuto da su zaštitu kuća u Dugom Selu sufinancirali Županija i ministarstvo. Tako je
prije bilo.
MISLAV LUKŠA: Dugo Selo je uspjelo. Ovaj saziv je deregulirao i dozvolio svašta. Ovako
se sve ostavlja slobodnom izboru. Moramo štititi baštinu.
IVO ĆOSIĆ: Ispričavam se gosp. Mucku zbog predizborne kampanje nekih vijećnika.
MISLAV LUKŠA: Predizborno je čuvati baštinu? Iz vašeg odgovora se prije to vidi. Ne
slažem se da se ne bi smjelo vlasnika ograničiti.
IVO ĆOSIĆ: Mogli ste sve te primjedbe iznijeti na javnim raspravama.
MIRKO IVAKOVIĆ: Slažem se s tim da netko ne odlučuje umjesto vlasnika kuće ili klijeti.
SINIŠA ĐURA: Ovo je dobar pristup po pitanju privatnog vlasništva. I ja se zalažem za
baštinu.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Odluka o donošenju IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“,0 „suzdržanih“ i 1 „protiv“, donosi se
Odluka
o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AKTUALNI SAT
U 19:55h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar Ivanić od 14.07.2016.godine.
Dana 29.07.2016. izvršeno je uvođenje izvoditelja za izgradnju reciklažnog dvorišta u radove,
te radovi teku po planu. Izvedeni su i radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici kralja
Tomislava. Završena je izrada betonskih okvira na grobljima Kloštar i Bešlinec. Napravljeni
su svi glavni projekti vezani za dogradnju Dječjeg vrtića Proljeće. Od javnopravnih tijela su
zatražene suglasnosti i sve smo ih dobili osim od MUP-a, koje se očekuje ovih dana.
Projektant je rekao da su u izradi izvedbeni projekt i troškovnici. Nakon suglasnosti MUP-a,
glavni projekt se predaje sa svime ostalim radi dobivanja građevinske dozvole. Kad se raspiše
natječaj za mjeru 7.4., mjeru ruralnog razvoja, planiramo to kandidirati. Planiramo sklopiti i
ugovor za rekonstrukciju ceste u Čemernici Lonjskoj. Proveden je Natječaj za investicijsko
održavanje nerazvrstanih cesta, te se planira asfaltiranje Vinara, do Čemerničke ulice,slijede
Cvjetna i Naftaplinska ulica i dr. Još se asfaltira i ulica u Sobočanima. Za projekt nogostupa i
3 ugibališta sa stanicama za autobus dobivene su sve suglasnosti, osim od Hrvatskih voda za
koje je u tijeku sklapanje Ugovora o pravu služnosti. Za izvođenje istih radova će se morati
promijeniti izvori financiranja, a razlog je izmjena Pravilnika.
Također su izvršeni radovi na adaptaciji kapelice u Sobočanima. Održane su i manifestacije i
obilježile su se Velika i Mala Gospa, Gulašijada i 450 godina od bitke na Obreškoj. Od 08.08.
u Općini Kloštar Ivanić je bila revizija Ministarstva financija, na poziv Mislava Lukše. Za to
vrijeme je trpio rad općinskih službenika koji su se morali posvetiti revizoru. Također su
nadzor izvršili i poljoprivredni i vatrogasni inspektor, te nisu imali nikakvih primjedbi.
Sa postavljanjem pitanja općinskom načelniku u aktualnom satu počinje se u 20:00h.
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IVO ĆOSIĆ: Glede asfaltiranja, znamo da općina ide u rješavanje svega toga. Zanima me da
li je rasvjeta u Ulici kralja Tomislava priprema i za izgradnju nogostupa? Što je s uređenjem
nogostupa ispred Atlantisa i na cijelom tom potezu ispod? Koliko imamo pripremljenih
natječaja za prijavu na EU fondove?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz ceste, danas smo razgovarali sa budućim
izvođačem i bilo je govora o tome na Županijskoj skupštini, gdje je vjerojatno odobreno
kreditiranje prema Županijskoj upravi za ceste. Po dogovoru sa njihovim ravnateljem bi išli sa
radovima na cesti prema Dubravi. Tu sam tražio da se skinuti materijal-asfalt, ostavi nama da
ga možemo utrošiti tamo gdje trebamo. U vezi nogostupa, moramo još sklopiti ugovor o
pravu građenja sa Hrvatskim vodama, što se tiče mosta prije Caginca, te ćemo onda dobiti
suglasnost i idemo tražiti građevinsku dozvolu. Problem je da taj projekt više ne možemo
kandidirati na EU fondove. Taj problem je i s uređenjem trgova i Promenade. Idemo dalje u
projektiranje Parka hrvatskih branitelja. Imamo spremna dva projekta, no i smanjena su
sredstva, ovisno o razvijenosti općine.
MISLAV LUKŠA: Ovaj tjedan sam obilazio Vinarsku ulicu i sakupio stotinjak potpisa za
podršku asfaltiranja Vinara i rekonstrukciju ulice. Problem je stari plinovod, bilo je par
incidenata i on se treba zamijeniti. Tu postoji i kanalizacija koja nije prilagođena i rađena
prema današnjim propisima, te se tako onečišćuju vodotokovi. Trebao bi se i nogostup
napraviti. Mladi odlaze od tamo jer nemaju uvjeta. Hoćete li napraviti rekonstrukciju ceste i u
suradnji sa poduzećima zamijeniti cijelu infrastrukturu? Zašto niste kolegici Pavelić
odgovorili na pitanje vezano uz krčenje općinskog puta?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U realnim mogućnostima možemo izvesti što je
moguće. Dosta smo napravili, ali ne dovoljno. Vinare sam stavio u plan i program održavanja
i to će se riješiti. Trebala bi se odmah sa cestom srediti i odvodnja, no moramo pričekati da se
organizira nova Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Tražio sam već da se nešto
proba napraviti, no nažalost nije.
MISLAV LUKŠA: Nisam zadovoljan odgovorom. Gdje su iz Vinara oni rubnici? Počela je
nova školska godina, autobusne stanice, djeca kisnu, što je sa rasvjetom, gdje su nadstrešnice?
Stanje javne rasvjete na obilaznici? U Ulici kralja Tomislava imamo rasvjetu nasred
nogostupa, to nije u redu. Ide još malo dan Svih Svetih, poduzimate li što da uredite groblja
estetski i komunalno, te ogradite neograđena? S radom je počeo i produženi boravak, hoćete li
krenuti u projektiranje i izgradnju nove dvorane? Gdje smo sa dogradnjom i izgradnjom
novog vrtića? Vezano uz IPARD, što je sa Ščapovcem i Ulicom kralja Tomislava? Otvorene
su šahte. Dionica IPARD je još uvijek u vlasništvu Općine. Kad mislite asfaltirati Čemernicu
Donju?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Rubnjaci su gdje su i bili. Na neka pitanja sam
odgovorio u uvodnom dijelu, a ostatak odgovora ću dati u pisanom obliku.
MIRKO IVAKOVIĆ: Netko nam je ukrao stanicu u Predavcu, najavljujemo se kod Vas na
razgovor o tome. Molim da se nešto poduzme i sa znakovima u Čemerničkoj ulici gdje je
ograničenje 40 km/h. A i na spoju Vinarske i Čemerničke ulice je znak za jednosmjernu ulicu,
te tamo policija redovito naplaćuje kazne, a taj znak više nema smisla. Molim Vas da ga
maknete. Da li je završilo čišćenje graba? Vezano uz oštećenja od mraza, da li će se dobiti
odštete? Kad ćemo započeti sa pripremama za proračun 2017.godine?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Stanica je premještena u Gornju Obrešku, jer na ovom
mjestu djeca nisu stajala. Glede spojne ceste, stavit ćemo u prijedlog da se to izmijeni.
Vezano uz ograničenje, napravljen je elaborat i prometni stručnjak je stavio to ograničenje
sukladno širini ceste. Što se tiče čišćenja graba, još će se to rješavati, ovisno o mogućnostima.
Za mraz još ništa ne znamo, mi smo sve redovno prijavili. Prije dvije godine su bile poplave i
tek ćemo idući mjesec dobiti povrat novaca od EU. Vjerojatno će i za ovo proći dosta
vremena. U idući ponedjeljak je sastanak zbog proračuna.
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NENAD KUKEC: Vi morate znati što se dešava u općini. Glede vrtića, prije godinu dana
smo pokrenuli projekt prema EU i sad je to stalo zbog Općine. Kome se građani mogu
obratiti, konkretno-ime i prezime i broj telefona, vezano uz parcele uz glavnu cestu koje su u
privatnom vlasništvu i zapuštene su? Mi gdje god grešku napravimo, radimo projekte, ali je li
znate kad je za koji projekt bar mjesec izvedbe, po prilici? Imamo puno kloštranskih fešta,
kažu sobočanci da oni obilježavaju Dušni dan i pitaju da li je moguće da i oni imaju neku
manifestaciju? Vezano uz školu, moj kolega, jer mu se žena zaposlila u Zg-u, vozi dijete u 7
ujutro u školu u Kloštru, a ona ima popodne nastavu. Dijete je u školi od 7 ujutro do 6
popodne. To je maltretiranje. Oni ipak tamo imaju mjesta za organiziranje samo jedne smjene.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Projekt za opremu za vrtić kandidirat ćemo na mjeru
7.4. U komunalnom odjelu su Marija Kušar i Dejan Dokmanić i može ih se dobiti na broj
telefona- 28 23 140. Vezano uz izvršenje projekata, ja ne znam kad će netko raspisati natječaj,
Agencija za plaćanja u poljoprivredi raspisuje natječaj za ruralne mjere. Glede škole i nastave
u jednoj smjeni, napomenuo sam to ravnateljici i slažem se s tim, no nisam ministar prosvjete
i ne mogu krojiti broj učenika po razredima.
DANIJELA BARDIĆ: Predsjednik mjesnog odbora Čemernica me zamolio da pitam da li je
bilo nasipavanje poljskih putova kamenom? Ako nije, kada će biti? Također, da li će se
uređivati parking kod groblja?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Bit će nasipavanje u idućih 20 dana. Ići će se u
realizaciju uređenja groblja, a za to bi iskoristili stari asfalt. Dakle, sve ovisi o drugim
radovima.
SINIŠA ĐURA: Prije par dana sam pismenim putem postavio 2 pitanja načelniku. Prvo je
bilo u vezi sanacija klizišta na našem području i aktivnosti poduzetih glede tog problema.
Drugo pitanje je glasilo: „Postoji li problem neplaćanja roditeljske participacije za smještaj
djece u vrtiću u 2016.godini? Ako postoji, onda i izvještaj o tome. Postoje li među
neplatišama i osobe koje obnašaju dužnosti u Općini Kloštar Ivanić- službeničke, vijećničke i
druge? Je li u periodu 2012.-2015. godine bilo protupropisnog namirenja troškova roditeljske
participacije za smještaj djece? Npr. kompenzacija u uslugama i robi, te izvještaj o tome.“.
Postavit ću sad još koje pitanje. Da li se razmišlja o konstituiranju ili novom izboru mjesnog
odbora Kloštar. Hoćete li sada odustati od asfaltiranja Vinara, pa da za par godina bude sve
riješeno odjednom, i vodovod i plinovod i kanalizacija?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: 11.07. je sklopljen ugovor sa Zagrebačkom županijom
za Vinogradski odvojak 1 i 6 i sanaciju klizišta. Trenutna faza je priprema dokumentacije.
Općina će provesti natječaj i izabrati izvoditelja. Vezano uz Dječji vrtić, trenutno su pokrenuti
postupci naplate duga protiv 3 dužnika. Među neplatišama se nalazi i jedan vijećnik. Nema
saznanja o protupropisnom namirenju troškova roditeljske participacije za navedeno
razdoblje. Vezano uz mjesni odbor Kloštar, možemo još jednom probati, ali nisam za nove
izbore. 2018.godine bi bili idući redovni izbori. Glede Vinara, odluka je na Vama. No, neće se
čekati kanalizacija, može se i to i plinovod riješiti bez oštećenja asfalta.
IVICA NOVOSEL: Mislim da smo zaslužili da dobijemo informacije kolika je bila šteta od
mraza i koliki je broj gospodarstava prijavio štetu te da li smo sve uredno predali u županiju?
Zagrebačka županija je dala 410 tisuća kn Dugom Selu i Mariji Gorici 480 tisuća kuna, za
projekt energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene. Poziv je još otvoren, je li
Općina podnijela kakav zahtjev? Mislim da nam je sve više potrebna turistička zajednica.
Imali smo obilježavanje Velike i Male Gospe, 450 godina od bitke na Obreškoj i dr. i žao mi
je što u medijima nije to sve bilo više popraćeno. Županija i Ivanić-Grad će zajedno graditi
sportsku dvoranu u Posavskim Bregima. Gdje smo mi tu? Moramo se više angažirati.
Također, da li se šećete Promenadom nekad i vidite kakav je to užas?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U vezi šteta od mraza, još uvijek nije formirano
Povjerenstvo Sabora. Dok se to ne sastavi, ne možemo ništa. Glede energetske učinkovitosti i
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Dječjeg vrtića, moći ćemo konkurirati kad ćemo imati troškovnik. Znam da bi svi sve htjeli,
pa tako i turističku zajednicu, ali trebaju nam novci jer u zajednici treba biti zaposlena osoba
koju općina plaća. Mi imamo dvoranu, a u Posavskim Bregima je još nemaju, no imamo
projekt za rekonstrukciju dvorane. Za Promenadu nam trebaju sredstva, ako ih nemate, ni ne
možete sve riješiti.
U 20:49h nema više pitanja za općinskog načelnika, te se završava sa aktualnim satom.
T o č k a 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA”
na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
PROČELNICA JUO SANELA ĐURA uvodi u temu: Natječaj je objavljen u Narodnim
Novinama, te su 15.07. otvorene dvije pristigle ponude.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
NENAD KUKEC: Da li je ovo bilo na Odboru za prostorno uređenje?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Raspisan je natječaj prema Programu održavanja, a
Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti je donijelo Općinsko vijeće.
MISLAV LUKŠA: Zašto nije bilo na Odboru? To nije u redu.
PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Što Vas konkretno zanima? Odbor je sazvan prije
donošenja Programa. Donesena je i Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti. Odbor služi
za pitanja o komunalnoj infrastrukturi, no Vi kasnije ne možete utjecati na navedeno.
MISLAV LUKŠA: Čemu služi Odbor? Vijećnica Nikolina mi je poslala poruku da pitam
zašto su sva tri člana u Stručnom povjerenstvu iz općinske uprave? Niste nam ni troškovnike
dali.
IVO ĆOSIĆ: Slažem se s načelnikom, Odbor je bio i donesen je plan. Jedino je u
Povjerenstvu trebao biti netko iz odbora.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Povjerenstvo sam odredio ja. Bilo je vrijeme godišnjih
odmora i dva člana su bila iz komunalnog odjela, dok je treći član bila gospodična Pokas.
Mislim da su stručno obavili svoj zadatak.
MIRKO IVAKOVIĆ: Pročelnica je rekla da mi ne možemo utjecati, onda ja neću ni dići
ruku.
SINIŠA ĐURA: Ako bi i trebalo uključivati Odbor, onda bi to trebalo pri sastavljanju
natječajne dokumentacije, jer neki članovi odbora su građevinske struke. Ovo sad nema
smisla, jer je Povjerenstvo već napravilo taj posao.
NENAD KUKEC: Nemam ništa protiv natječaja ni odabrane ponude. Mene samo zanima
čemu služi Odbor? Ovo nije u redu, pred gotovim činom smo.
SINIŠA ĐURA: Slažem se da se uključi odbor, no ne sada.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA”na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“, 0 „suzdržanih“ i 1 „protiv“ donosi se
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA »
na temelju ugovora
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I.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA» na području
Općine Kloštar Ivanić (Vinarska ulica + odvojak do Čemerničke, Vatrogasna
ulica, Cvjetna ulica, ulica Augusta Šenoe i Naftaplinska ulica) u 2016. godini

- ŽUPANIJSKIM CESTAMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka
cesta 44/a, 10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb
Obrazloženje:
Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 23.06.2016. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti –
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA » na području Općine
Kloštar Ivanić (Vinarska ulica + odvojak do Čemerničke, Vatrogasna ulica, Cvjetna ulica,
ulica Augusta Šenoe i Naftaplinska ulica) u 2016. godini.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije ponude:
1. ŽUPANIJSKIH CESTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a,
10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb,
2. ELEKTOCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grad.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude ŽUPANIJSKIH CESTA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. i ELEKTROCENTRA PETEK d.o.o. pravovremene,
kompletne i prihvatljive.
Sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim
djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić Povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka predložilo je da se za obavljanje
ove komunalne djelatnosti u 2016. godini prihvati ponuda ŽUPANIJSKIH CESTA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, 10382 Donja Zelina, Uprava:
Rendićeva 32, 10001 Zagreb, obzirom da je to najpovoljnija ponuda odnosno ponuda s
najnižom cijenom sposobnog ponuditelja.
Uvjeti
obavljanja
komunalne
djelatnosti
«INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o
raspisivanju javnog natječaja od 23.06.2016. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o
povjeravanju obavljanja predmetne djelatnosti izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Vrijednost ugovora za „investicijsko održavanje
nerazvrstanih cesta“ na području Općine Kloštar Ivanić (Vinarska ulica + odvojak do
Čemerničke, Vatrogasna ulica, Cvjetna ulica, ulica Augusta Šenoe i Naftaplinska ulica) za
2016. godinu iznosi 827.768,62 kn bez PDV-a i 1.034.710,78 kn sa PDV-om.
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.
T o č k a 7.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
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mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelj – korisnika usluga,
Predlagatelj općinski načelnik uvodi u temu.
Nakon izlaganja predlagatelja, nema rasprave i daje se na glasanje Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od
roditelj – korisnika usluga.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 „suzdržanim“ donosi se
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od
roditelja-korisnika usluga („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 35-III/14) iza članka 5. dodaje
se članak 5a. koji glasi:
„Članak 5a.
Radno vrijeme 10 – satnog redovitog programa je od 06,00 do 16,00 sati.
Cijena boravka djeteta dužeg od redovitog programa iznosi:
- Za roditelje koji bez opravdanog razloga (obveze prema poslodavcu) ne dođu po
dijete do 16,00 sati cijena programa uvećava se za 30,00 kuna po započetom satu.
Opravdani razlog iz prethodnog stavka dokazuje se valjanom potvrdom od
poslodavca.
Iznimno roditeljima s važećom potvrdom poslodavca cijena programa uvećati će se za
30,00 kuna po započetom satu ukoliko dijete ostane dulje od utvrđenog dežurstva Dječjeg
vrtića određenog Godišnjim planom i programom odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke
županije.
T o č k a 8.
Rasprava o stanju javnog reda i mira, komunalnog reda, te sigurnosti stanovnika Općine
Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
Izvjestitelj Mario Hranitelj uvodi u temu.
Izvješće PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MISLAV LUKŠA: Ova točka je bila na inicijativu petorice vijećnika i nisam smatrao da
netko iz policije treba biti izvjestitelj. Osjećaj nesigurnosti postoji. Dogodio se taj grozan
događaj,ubojstvo, baš na Veliku Gospu. Možda smo mogli utjecati na to, možda se nije
trebala ugasiti rasvjeta u ponoć. Dio nesigurnosti građana i školaraca vezan je uz komunalni
red, uz zapuštene parcele uz ceste, nepostojanje nogostupa na nekim mjestima, neočišćene
kanale, lošu rasvjetu, uz rojeve stršljena, a ima i štakora i zmija na zapuštenim parcelama.
Trebalo bi poraditi na sigurnosti javnih mjesta, možda bi trebao i video nadzor na tim
mjestima. Očekivao sam nakon događaja na Veliku Gospu da će biti sazvana hitna sjednica.
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MARIO HRANITELJ: Slažem se s komentarom. Sve što je u cilju bolje sigurnosti je dobro.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Moram ispraviti neistinu. Za Veliku Gospu je cijelu
noć, 2 dana, gorila javna rasvjeta. Postoji i narudžba prema HEP-u za to.
IVO ĆOSIĆ: Mislim da je sve tvrdnje gosp. Lukše s njegovog dopisa pobilo ovo policijsko
izvješće. Čuli smo da većine prekršaja ima manje nego prošle godine. Ovo sve je samo
privlačenje medijske pozornosti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U Vinarima je u petak besplatno otklonjeno gnijezdo
stršljena.
ŽELJKO BOKUN: Što se tiče ove točke, treba raspravljati o tim temama, ali ju treba
raščlaniti na dvije točke, jednu o sigurnosti i stanju javnog reda i mira, za koju bi bio
izvjestitelj netko iz policije i drugu o stanju komunalnog reda, koju bi obrazložio načelnik. Da
li ćemo glasati odvojeno o tim temama? Ovaj drugi dio smo većinu toga raspravili već u
aktualnom satu.
MIRKO IVAKOVIĆ: Stariji čovjek je neki dan dovezao ženu u ambulantu i stao na
parkiralište kod ambulante, na koje se ne smije stati i naišla je policija i kaznila ga. Sugerirajte
svojim kolegama da možda budu popustljiviji, jer npr. u ovom slučaju ta žena nije mogla
othodati do ambulante.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Vezano uz prometne prekršaje i oduzimanje vozački zbog vožnje
pod utjecajem alkohola, imam osjećaj da policija radi pritisak na određeni dio populacije.
Policija često čeka ispred kafića i čeka kako bi nekoga zaustavila, to nam se i na Gulašijadi
dogodilo. Trebali bi ipak razlikovati mlade i starije pojedince. Pojasnite nam zašto je
učestalije da policija juri nekog i zaustavi ga pod rotirkama. Imam informaciju da je u
usporedbi sa PP Dugo Selo i PP Vrbovec, PP Ivanić-Grad već 1.6.-og premašila godišnju
kvotu koju imaju ti drugi gradovi glede oduzimanja vozačkih dozvola.
MARIO HRANITELJ: Vezano uz pritisak policije, kroz planove se provode učestalije
akcije radi sprječavanja teških posljedica i vožnje pod utjecajem alkohola ili droga. Nije dobra
statistika i mi te akcije moramo provoditi. Dolaze i druge ustrojstvene jedinice i jedinice iz
drugih gradova radi toga. Statističke podatke uz učestalost oduzimanja vozačkih dozvola ne
znam, ali znam da nema ničeg normiranog. Način zaustavljanja vozila je propisan
Pravilnikom.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave daje se na glasanje Zaključak o izvješću PP
Ivanić-Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić.
U vijećnici je prisutno 9 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“ , 0 „suzdržanih“ i 1 „protiv“ donosi se
ZAKLJUČAK
o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti
na području Općine Kloštar Ivanić
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području
Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine i isto primilo na znanje, te
stanje u Općini smatra sigurnim.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
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T o č k a 9.

Razno:
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
IVICA NOVOSEL: Apel načelniku- ide jesen, kupite cvjetne lukovice „Prijateljima
Kloštra“ da urede Kloštar.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Pozivam Vas sve u subotu za blagdan Sv. Mihovila Arkanđela u
Staru Marču.
Nakon završene rasprave, zaključuje se sjednica u 22,00h.
Zapisničar:
Anja Tara Lang

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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