REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 238/14-01-17-4

Kloštar Ivanić, 20.02.2017.

ZAPISNIK
Sa 35. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 06.02.2017. godine s početkom
u 16 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava
predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Gabrijela Cota,
administrativni referent na stručnom osposobljavanju.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Mislav Lukša, Mirko Ivaković,
Željko Bokun, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Zdravko Lojna, Tomislav Vlahović, Nenad
Kukec, Ivo Ćosić
Danijela Bardić – pridružuje se u 16:30
Božidar Balenović – pridružuje se u 16:37
Vijećnik Zlatko Golubić - 17:43 napušta sjednicu Općinskog Vijeća iz opravdanih razloga.
Vijećnik Mislav Lukša - 17:45 napušta sjednicu Općinskog Vijeća iz opravdanih razloga.
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Nikolina Pavelić, Siniša Đura, Mario Haludek
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Zvonimir Gaiger
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica
Gabrijela Cota – administrativni referent na stručnom osposobljavanju
Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 34. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon provedene rasprave daje se zapisnik sa 34. sjednice na glasanje.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća.
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Dnevni red:
-

Aktualni sat

1. 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,
Predlagatelj: općinski načelnik,
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE
SIGNALIZACIJE“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine
Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“
na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA KAMENA“ na području
Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik,
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godinu
Predlagatelj: općinski načelnik,
7. 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,
8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Općine Kloštar
Ivanić 2017.-2019. godine,
Predlagatelj: općinski načelnik,
9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Kloštar Ivanić u dogradnji i adaptaciji Dječjeg vrtića Proljeće unutar
mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Predlagatelj: općinski načelnik
10. Razno.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje predloženi dnevni red.
Vijećnik Tomislav Vlahović predlaže da se po točkama 1. – 5. objedini rasprava.
Daje se na glasanje prijedlog promjene dnevnog reda, vijećnika Tomislava Vlahovića gore
navedenog.
Sa 4 glasa ,,za“ , 5 ,,protiv“ prijedlog nije usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na glasanje cjelokupan dnevni red.
Sa 8 ,,za“ i 2 ,,suzdržanim“ glasa usvaja se dnevni red.
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AKTUALNI SAT
U 16:15 h općinski načelnik Željko Filipović započinje svoje izlaganje o događanjima u
Općini Kloštar od 26.01.2017.godine.
- Čestitao bih mažoretkinjama koje su ovaj vikend bile na Državnom natjecanju i osvojile
zlatnu, te tri srebrne medalje. Ovim putem im se zahvaljujem.
- Čestitke Ani Filipović koja je u kickboxingu, na natjecanju osvojila europski kup.
-Upoznao bi Vas sa inicijativom jednog sugrađana, koji ne živi u Hrvatskoj,a koji je osnovnoj
školi zaželio pokloniti informatičku opremu. Bio je na razgovoru kod ravnateljice Osnovne
škole, pa je pitao i nas možemo li se uključiti.
- U međuvremenu smo obavili razgovor sa Županijskom upravom za ceste i donesen je plan
asfaltiranja. Po programu 20.000.000,00 kn + 30.000.000,00. Općina Kloštar će sudjelovati sa
1 270 000,00 kn. Razgovarali smo i o rješenju samog centra Kloštar Ivanića. Oni će za svoju
prometnicu sudjelovati u financiranju iste.
- Došao je dopis gradonačelnika Ivanić Grada, a to je Prijedlog preustroja trgovačkih društava
kojima su osnivači Ivanić Grad, Kloštar Ivanić i Općina Križ.
MISLAV LUKŠA: Obratio bih se prvo u svoje osobno ime. Zašto ovo nije nama dostavljeno
prije usvajanja dnevnog reda? Moglo se nešto prije usvajanja dnevnog reda reći vezano uz to.
Ja sam uvijek za to da se nešto stavi na raspravu. Bez obzira je li spremno ili ne.
Autobusna stanica za školski autobus, Bešlinec (Ovršine) i Kralja Tomislava. Načelnik je na
pretprošlom vijeću obećao da će biti gotova do kraja 2016. godine, a na prošlom vijeću je
obećao da će se čim dođe par sunčanih odmah pristupiti izradi autobusnih stanica. Zanima me
kada će to biti gotovo?
Stanje cesta u Općini je katastrofalno. Otvorile su se rupe, zakrpa više nema, ono što se prije
krpalo se već polako stvaraju puknuća. Kada mislite popravljati ceste ili barem postaviti
znakove upozorenje gdje su oštećenja? Imate li u planu postaviti usporivače prometa? Neki se
jako brzo voze i ljudi se boje, majke osobito.
Zašto se našim klubovima i udrugama, našoj djeci, ne dopušta treniranje u školskoj sportskoj
dvorani?
Što je sa Pučkim domom i uređenjem unutrašnjosti? Zašto ne funkcionira grijanje? Sve se
raspada, stropovi izgledaju ružno, na ulazu u Pučki dom na unutrašnjim vratima stoji
razbijeno staklo već mjesecima. Zar stvarno čekate da se neko malo dijete primi za to staklo
pa da se poreže, da bi se tek onda išlo mijenjati?
Krov područnog objekta vrtića? Iza pučkog doma u centru. Naočigled je neravan i samo se
čeka da se sruši. Tko će biti kriv kada se djeca ozljede? Kada mislite to zamijeniti? Što je sa
instalacijama?
Zašto ljudi po selima imaju odvoz smeća samo dva puta mjesečno? Zar ljudi iz Čemernice ili
Krišci stvaraju manje smeća, a plaćaju isto? Što ste učinili po tome pitanju kao član Skupštine
Ivakopa?
Prije godinu dana sam Vas molio, načelniče, da mi dostavite konto karticu za 2015. godinu i
za prvi mjesec 2016. godine. Prijavio sam vas čak i Povjereniku za informiranje. Nisam dobio
odgovor, zar stvarno moramo ići na DORH da nam dostavite svoju karticu? Možda vi imate
afere kao i ovi u Vladi?
Vezano uz DVD Sobočani. Pitaju me ljudi iz sela zašto je oduzet Vatrogasni dom u
Sobočanima, koji su ljudi iz Sobočana i neki iz Caginca izgradili. Zašto Općina polaže pravo
na nešto što nije općinsko?
Što se tiče pitanja kluba, zašto u našoj Općini ne funkcioniraju mjesni odbori? Posebno me
zanima zašto uopće još uvijek nije konstituiran mjesni odbor našeg najvećeg naselja, Kloštar
Ivanić. Nakon 3 i pol godine ne funkcionira. Kada mislite da to počne funkcionirati? Što
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čekate? Mjesni odbori služe da mogu stanovnici doći predsjedniku mjesnog odbora sela i reći
mu što nije u redu, tako da on dođe i kaže to načelniku.
Što se tiče radija, imam pred sobom novosti o uređivačkoj politici Obiteljskog radija Ivanić. U
navedenim promjenama, dolazi i do mogućnosti sučeljavanja predstavnika političkih stranaka.
Razveselio sam se tome jer nisam mogao dočekati da imamo neko sučeljavanje da vas mogu
pitati nešto javno u četiri oka. 20 dana nakon toga mi je stigao drugi dopis u kojem piše da je
na zahtjev Općine Kloštar Ivanić održana sjednica skupštine na kojoj je konstatirano da će se
sve vratiti na staro, neće biti mogućnost sučeljavanja i sl. ne znam iz kojeg razloga se
uključujete u uređivačku politiku radija.
U natječajima koji će danas biti završeni odabirom, zašto su svi članovi povjerenstva samo
Sanela Đura i Dejan Dokmanić? Zar nemamo drugih ljudi koji bi bili u povjerenstvima?
Netko tko je neovisan.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Za ,,nulto“ pitanje sam u uvodu objasnio, mislim da tu
ne bih trebao ništa dodati. Vezano za autobusnu stanicu u Bešlincu (Ovršinama), danas se
betonira i ona će biti postavljena ovaj tjedan. Što se tiče stanje cesta, popravaka i znakova.
Upoznati smo sa time. Uočen je, ići će se u popravak i rješavanje.
Što se tiče dvorane, više puta sam razgovarao sa gospođom ravnateljicom, ona tu ne može
ništa učiniti jer ima dopis od Županijske uprave gdje joj je striktno propisano način na koji
mora naplaćivati korištenje dvorane. Općina ne sudjeluje u vlasništvu škole, to pitanje je
najbolje uputiti prema Županiji. Dvorana je uvrštena u proračun, u rekonstrukciju za ovu
godinu, kao i parkiralište.
Što se tiče Pučkoga doma, vezano za grijanje. Imamo projekt, no nismo uspjeli dobiti
sufinanciranje za taj dio. Nadam se da ćemo ove i u narednim godinama kroz energetsku
učinkovitost i ostale programe uspjeti dobiti sufinanciranje, kao i za ostale domove na
području Općine Kloštar Ivanić.
Krov na dječjem vrtiću je u planu za ovu godinu za sanaciju. Sanira se i ostali dio, no i sami
znate da idemo u dogradnju novog dječjeg vrtića.
Što se tiče smeća, na ovaj način je riješeno na sve tri lokalne jedinice. Za kupnju određenog
broja vozila bi iziskivalo dodatna sredstva da bi se povećao odvoz smeća svaki tjedan po svim
naseljima na području ove tri jedinice. Manja je cijena za taj odvoz dva puta mjesečno ionako.
Što se tiče moje kartice, ona je transparentna i moja plaća također. Načelnik nije dobio niti
jednu dnevnicu otkada postoji ova Općina. Ja to kažem i kao vijećnik, a ne samo kao
načelnik. Zato se može dobiti uvid kada god želite.
Po pitanju Sobočana, samo smo izjednačili način da u tome domu, kao i u ostalima koji se
koriste da se plate struja,voda i plin. Mislim da je to u redu.
Mjesni odbor smo pokušali tri, ako ne i četiri puta sastaviti. Nažalost nitko nije dobio većinu
glasova te se nije mogao izabrati predsjednik mjesnog odbora.
Što se tiče radija, ja taj dopis nisam dobio koji ste vi dobili 20.01.2017., no čuo sam
informaciju, to kako je prvi put bilo zamišljeno je po meni jedan oblik cenzure. Ja sam tražio
da se sazove skupština, no nisam utjecao. Došli smo do rješenja i ravnateljica, tj. urednica je
svima vama poslala dopis na koji način će se sada to vršiti. Mislim da je to u redu. Meni je
čak bolja bila i prva verzija.
U vezi natječaja, u svim povjerenstvima je bio imenovan gosp. Ivo Ćosić, nažalost nije bio
prisutan pri otvaranju zbog spriječenosti poslom.
ZDRAVKO LOJNA: Zadnjih nekoliko godina u Općini Kloštar Ivanić je trend izgradnja
vodovodne instalacije, naselja koja nisu imala vodovod sada imaju. Smatram da je to dobro.
Kao i to da je Općina Kloštar Ivanić do sada napravila najviše vodovodne mreže u našim
okruženjima. No moje pitanje je, iz kojih sredstava je to do sada građeno? Jesu li to sredstva
iz Općinskog proračuna ili nekakva druga sredstva? Misli li se nastaviti taj ,,trend“ ubrzane
gradnje i vodoopskrbe na našem području i iz kojih sredstava?
4

Vezano za odvodnju, u prethodnoj godini završili smo iz sustava IPARD-a jedan problem koji
je započeo još bivši načelnik, a završio sadašnji, izgradili smo nekoliko kilometara
kanalizacijskog sustava. Cilj je da se što više građana priključi na tu kanalizacijsku mrežu i da
taj uređaj za pročišćavanje u pravom smislu funkcionira. To je zadaća Europske Unije, to je
zadaća i nas kao Općine, to je i zadaća trgovačkog društva ,,Vodovod i odvodnja zagrebačke
županije“ . S obzirom da živimo u vremenu kada je novaca sve manje, a potreba sve više.
Zanima me što ćete učiniti sa tvrtkom ,,Vodovod i odvodnja zagrebačke županije“ da našim
građanima omogućite što povoljnije, što jeftinije priključenje na kanalizacijski sustav uz
određene subvencije, kreditne linije, kako bi se građani u ovim vremenima mogli priključiti
na kanalizaciju koja je izgrađena sredstvima IPARD-a Europske Unije.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: U ove tri i pol godine, dosta vodovoda je izgrađeno na
našem području. Bilo je financirano do onog trenutka do kada nismo izglasali Odlukom vijeća
da se izdvoji jedna kuna za naknadu za razvoj, do tada smo financirali svojim sredstvima i
sredstvima Zagrebačke Županije ili sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja.
250.000.00 kn smo dobili od Zagrebačke Županije za naselje Stara Marča 2014. godine je
izgrađen taj vodovod. Isto tako smo za vodovod prema Čemernici dobili i od Ministarstva
regionalnog razvoja i od sredstava od Zagrebačke Županije 400.000,00. Od Ministarstva
regionalnog razvoja je neki manji iznos, više je bilo u tome momentu za izgradnju plinovoda
u kojem smo dobili nekih 312.000,00 kn sredstava. Na taj način smo postigli dobru stvar, ako
gledamo samo na prijevoz vode , 2013. u našem proračunu smo onim sugrađanima koji nisu
imali vodovod uz kuću, koji se nisu mogli priključiti, izdvojeno je 88.640,00 u 2013., 2014.
smo izdvojili 67.200,00 kn, 2015. 31.562,00 kn i 2016. 2.187,00 kn. Na taj način smo ovdje
uštedjeli, na taj način smo riješili mnogo naselja, no ima još pojedinih ulica. Rješavati ćemo i
dalje iz naknade za razvoj.
U ovoj godini na istom sastanku sa Županijskom upravom za ceste bio je i direktor
,,Vodoopskrbe i odvodnje“, a bio je i bivši direktor naše ,,Vodoopskrbe i odvodnje“. Tu smo
definirali vodovode za ovu godinu koji će se rješavati iz naknade za razvoj.
U to spadaju Čemernica tj. Čemernička ulica, u Staroj Marči Babićeva Ulica, Kraljeva Ulica,
Ulica Kerestinec, zatim ulica Stjepana Babonića, Lipovec Lonjski, desni odvojak, zatim 3.
Vinogradski odvojak u Bešlincu, Ulica Slavka Kolara i dio Babonićeve se još mora
projektirati zbog toga što je bio spojen na glavni vod. Što se tiče odvodnje, direktor je rekao
da je raspisan natječaj i za materijal i za radove, dati će do kraja mjeseca pregled koliko će biti
priključak na kompletnom nivou. Tražio sam da bude isti iznos priključka u Kloštru kao i u
Sv. Ivan Zelina, Rugvici itd.
U 3. mj ćemo ići vidjeti zainteresirane, tako bi u 4. mj krenuli u izgradnju. Plan je da djelom i
sufinanciramo iz proračuna naše Općine.
ZLATKO GOLUBIĆ: Pitanje uređivačke politike radija Ivanića. Ovo što se sada radi, nije
se ni za vrijeme komunističke Jugoslavije radilo. Tamo je ipak komitet odlučivao što se bude
govorilo, a danas to rade pojedinci. Prema tome, tu se nešto mora pod hitno poduzeti ili ga
ukinuti.
Što se tiče europskih fondova, u razdoblju protekle 4 godine bilo je prilika jer su tada bili
pristupni fondovi, sada je bilo mogućnosti realizirati deset puta više fondova nego prije,
nažalost nije se realizirao niti jedan, osim onoga u kojem sam osigurao sredstva, a ti si ga
realiziralo. No, vodi računa o tome da u prvih šest mjeseci dolazi kontrola iz europskih
fondova gdje broje priključke. Kada ti ustanove koliko imaš priključaka, općina će morati
vratiti sva sredstva. Vremena je malo. Mogao si i iskoristiti više sredstava, što su ti prigovarali
i tvoji iz koalicije. Što ćeš poduzeti da se ti priključci realiziraju?
Što se poduzima što se tiče poduzeća naših firmi svih triju Općina, kada bi to odlučivali
poduzetnici i zaposleni, oni bi integrirali sve firme u jednu firmu. U obliku nekakvog mini
holdinga, to bi bilo racionalnije, jeftinije i kvalitetnije. Što ćete po tome pitanju poduzeti? Za
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to treba imati i stručnosti. Također, znaš li koja je Općina Kloštar na rang listi u Zagrebačkoj
Županiji i u Hrvatskoj po radnim mjestima? A koja je bila prije 4 godine? Koliko se radnih
mjesta na području ove Općine izgubilo? Npr. Ivanić grad je tri puta bogatiji po stanovnicima
od Općine Kloštar Ivanić.
Ono što ste stalno tumačili kako je to po zakonu, a to je odluka o tvojoj plaći. Kada si postao
načelnik ja sam upozoravao vas ovdje da donesete odluku koju nikada niste donijeli, rekli ste
to je po zakonu. Ja ću citirati zakon, pa imaš vremena da se to ispravi. Iako to bude nezakonita
odluka, ali bolje ikakva nego nikakva. Ja te neću prijavljivati po Uskocima kao što ste vi meni
to radili.
Zakon o plaćama o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi: ,, Osnovicu i koeficijente za
obračune plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje
odlukom predstavničko tijelo ove Općine. Ti predlažeš, a ono donosi odluku. Ta odluka
nikada nije donesena, ako je molim ju na uvid.
Što je sa onim obećanjima za koja smo ti postavljali pitanja? Ove sadnice u Školskoj Ulici,
obećao si dva puta da ćeš posaditi nove, evo već je prošlo tri godine i ništa. Tako je i sa svim
ostalim stvarima. Ako nešto obećaš, pa i sitne stvari, onda to i realiziraj.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za priključke sam odgovorio i poduzeti ćemo
mjere da se oni naprave što prije u suradnji sa građanima i da to zadovoljimo. Vezano za EU
fondove mogu reći da i sami znate, također ste donesli odluku, za Mjeru 7.2.2. jedina Općina
smo možda čak i u Županiji, osim jednog grada da je uopće podnio zahtjev za mjeru 7.2.2.
Nerazvrstane ceste. I to prvi u državi smo to napravili. Ja očekujem da u 4. mjesecu imam
informaciju da će dati poredak i da ćemo dobiti 100% sredstva za cestu Čemernica i na taj
način ćemo ići u realizaciju te ceste. Riješiti ćemo taj problem u samoj Donjoj Čemernici.
Sada idemo na Mjeru 7.4.1. ako bude sve u redu i ako vi danas donesete odluku, ja bih volio
da se 20.02. otvori natječaj što piše na stranicama ruralnog razvoja. Iz razloga što smo mi
spremni, a ostali nisu i ja im nisam kriv. Vrtić je osnovno što moramo riješiti, on je interes
svih stanovnika i svih 11 naselja u Općini Kloštar Ivanić. Što se tiče integracije poduzeća,
razgovarati ćemo o tome, ne samo u interesu jednoga grada nego cjelokupnog stanovništva.
Ako se postigne dogovor, ja nisam protiv nikakve integracije.
Što se tiče plaće, odluka postoji i jednog i drugog vijeća. Ona je bila namijenjena za vrijeme
vašega mandata. Što znači da postoji, ona vrijedi za načelnika nevezana za ime.
MIRKO IVAKOVIĆ: Kada ste spomenuli autobusne stanice, ja bih pitao načelnika za onu
stanicu koja je ukradena u Predavcu, hoće li se konačno vratiti? Što se tiče zakupa
poljoprivrednog zemljišta, kakvi su to ugovori u kojem nije jednaka cijena? Neki pojedinci
plaćaju više, a neki manje. Netko za jedan hektar plaća 100 kn, a netko 500 kn. Što se tiče
smeća, što je i gospodin Lukša spomenuo, da bi možda čak trebalo više. Ne znam otkud to
njemu, to bi trebalo nekakvu raspravu otvoriti. Nisam zadovoljan s odgovorom gosp.
načelnika da će razgovarati na Skupštini Ivakopa i sl.
Mi trebamo razgovarati. Nemojte dozvoliti da se tamo razgovara.
Na ovo pismo što smo dobili od gradonačelnika, vi ste dali odgovor da ćete vi o tome
razgovarati. Mislim da bi se mi ovdje trebali dogovoriti tko će razgovarati i dogovarati
pojedine stvari. Mislim da nije u redu da vi sami donosite odluku da ćete vi razgovarati.
Isto ispada kao i za ponude, nije bilo nikog ako nema gosp. Ćosića, on je očito nezamjenjiv.
Mislim da ste mogli i još nekoga drugoga staviti.
PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Što se tiče zakupa, radi se o državnom
poljoprivrednom zemljištu, tu postoji zakon i postoji Agencija za poljoprivredno zemljište
kojoj se sve prosljeđuje. Mislim da nije različita cijena već je različita površina čestice pa je
različito vremensko razdoblje, pa cijene iz ugovora ispadnu različite. Kao i različite kulture i
sl., više toga se uzima u obzir.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za smeće, smatram da je na ovaj način
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dovoljno. Ako bude potrebe građana Kloštra, tj. ljudi iz naselja npr. Bešlinca i ostalih naselja
gdje ide odvoz smeća jednom u mjesecu, razgovarati ćemo. Ja mislim da ne treba, no može
se razgovarati na skupštini Ivakopa. No, onda se povećava trošak građana. Do sada nije bilo
prigovora.
Isto tako, nisam spomenuo prije, jučer sam razgovarao sa direktoricom Ivakopa, oni su
podnijeli zahtjev za upisnik u registar reciklažnih dvorišta. Čim dobiju natrag podatak idemo
na otvaranje na način kako je bilo predviđeno, sa radnim vremenom svaki ponedjeljak i svake
prve subote u mjesecu. Ako to ne budemo stigli recimo ovu sub 4.3., otvoriti ćemo to drugu ili
treću subotu u 3. mjesecu i pozvati ćemo sve stanovnike da vide što sve mogu dovesti, na koji
način, da im se sve prikaže i da saznaju za ubuduće na koji način će funkcionirati reciklažno
dvorište. Što se tiče autobusne stanice, biti će riješena u naredno vrijeme.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Možda je bitno naglasiti kod otpada, da se u selu puno manje
odlaže biorazgradivi otpad u smeće. Ljudi ga koriste za kompostiranje. S druge strane na selu,
ljudi puno više proizvode hranu za svoje potrebe, stoga puno manje kupuju i imaju puno
manje pakiranja. Možda to neki još nisu shvatili.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Vezano za poljoprivredu, gosp. načelniče molio bih informaciju o
natječajima koji se provode za ruralni razvoj. Što Općina čini po tome pitanju? Recite nam
nešto o izobrazbi u poljoprivredi i imamo li uopće izobrazbu i kakav je odaziv?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na zadnjem vijeću sam vam rekao da nažalost nije
bilo objavljeno kada će biti koji natječaj objavljen. Mi smo išli na ovu brzu sjednicu da
imamo Odluku za Mjeru 7.4.1. da bi mogli aplicirati za tu mjeru za dogradnju i opremanje
dječjeg vrtića. Za sada su otvoreni natječaji u ruralnom razvoju za Mjeru 6.3., to je za mala
poljoprivredna gospodarstva i isto tako natječaj za Mjeru 9.1. Organizacija proizvođača u
poljoprivrednom šumarskom sektoru. Bojim se da u našem području ima malo interesa za to.
Isto tako je raspisan natječaj Mjera 6.1. Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednih
proizvođača, provedba tipa operacije 6.1.1.
Mogu reći da je jučer iz razvojne agencije bio Lovro Benčević, jučer su bila 2 čovjeka
zainteresirana koji su isto preko razvojne agencije. Na taj način pomažemo njima da dobiju
informacije. Na stranicama imate Mjeru 7.4.1. da će se otvoriti natječaj 20.02.2017. Isto tako
imamo jednu dobru Mjeru no ne možemo se još kandidirati za nju, a nemamo ni projekta.
7.2.2. Mjera se ponovno otvara u 9. mjesecu za nerazvrstane ceste, no ne možemo se
kandidirati ponovno dok se ne završi prvi dio posla, a mi još nismo dobili ni odluku. Na žalost
na taj natječaj se mi ne možemo kandidirati. Na mjeru 7.4.1. ćemo se javiti.
LAG Moslavina je dobio nagradu kao najbolji LAG od Ministra poljoprivrede Tolušića, ovim
putem bih čestitao i gradonačelniku Kutine koji je preuzeo tu nagradu. Mislim da je to zasluga
svih nas na ovome području.
IVO ĆOSIĆ: Načelniče, s obzirom da ste vi član Skupštine naših zajedničkih komunalnih
poduzeća, postoji li mogućnost, da poslije izvršenja sanacija, priključaka i sl. da se rupe
zatrpaju tj da se vrate u prvobitno stanje? Kakve su šanse da se to sugerira direktorima?
Poduzeća ne saniraju ta mjesta. Nadalje, spominjali ste različite mjere, no ljudi ne razumiju na
što se to odnosi, treba ljudima objasniti na drugačiji način.
Koji još projekt imate spreman? Da se javimo na te razne mjere. Koliko smo projektirali ove
godine i za što smo dalje spremni?
Ul. Kralja Tomislava već postaje nemoguća za prometovanje istom od silnih proreza koji su
napravljeni kada se radila kanalizacija. Bilo je predviđeno bušenje ispod ceste, no netko je
dozvolio rezanje. Tom cestom kroz narednih mjesec dana se više neće moći voziti. Potrudite
se načelniče da izvođač radova koji je radio i u Ul. Kralja Tomislava sanira rupe koje ostavi.
Koliko znam mi imamo od njega garanciju za kvalitetu za izvršene radove. Ja bih mu poslao
upozorenje na vašem mjestu, ako se ne odazove, uveo bih drugog izvođača i od njegove
garancije platio i riješio problem.
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NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano za Ivaplin i probleme priključaka, sutra će ići
dopis za sva mjesta koja će obići komunalna redarka. Upozoriti će i zahtijevati da se to što
prije sanira. Što se tiče projekata, rekao sam što imamo spremno. Između ostalog, prijavili
smo određene projekte prema Županiji i Ministarstvu regionalnog razvoja. Spremna je Ul.
Kralja Tomislava samo što moramo imati financijski zaokružen projekt. Ipak je to malo veći
iznos. I sami znate koliko je predviđeno u proračunu za to. Što se tiče same Ul. Kralja
Tomislava postoji dopis prema izvođaču, izvođač je zatražio dozvolu od Županijskih cesta.
Ako i nije, dobiti će suglasnost sa 15.04. kada bude prestanak zimske službe. Ići će u sanaciju
svih tih prijekopa na način da je svugdje bio prijekop. Nije bilo predviđeno bušenje.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Pučki dom je građen 1956. godine, gradili su ga stanovnici
Kloštra. Sada vidimo da unutar Pučkog doma se događa devastacija, upravo ovih dana.
Vjerojatno ćete odgovoriti da je to dogradnja jedne prostorije. Načelniče zašto radiš tu
dogradnju? Ti to predvorje po pola prepoloviš knaufom i napraviš jednu prostoriju koja će
služiti kao skladište. Po kojem je to nacrtu? Tko je to odlučio da skladište bude unutar doma?
Imamo druge pučke domove koji su slobodni.
Bio je natječaj, jučer je završio najam prostora za sve udruge. Nikada do sada nitko nije
plaćao niti kunu za taj prostor. Sada se pojavilo, sukladno zakonu po točkama. U tom
natječaju treba ispuniti sedam formulara da bi na kraju za tu prostoriju mjesečno platio 64 kn.
Taj formular je mogao biti na jednom A4 papiru, a ne na 7 papira.
Vezano uz krpanje rupa, rupa za rupom se diže. Kako su one pokrpane?
Što se tiče javne rasvjete, svaki put te pitam zašto se lampe ne mijenjaju?
Zatvorena je bušotina u Parku hrvatskih branitelja, bio je dogovor da će na mjestu te bušotine
biti jedna izložbena mala bušotina. Hoće li se to napraviti?
Što se tiče stočnog sajma, zatvoren je, a ljudi nemaju vagati gdje životinje pa ih zanima gdje
da idu vagati?
Uskoro će biti 4 godine kako si načelnik Općine Kloštar Ivanić, koliko si sredstava ostvario iz
EU fondova?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz Pučki dom, radi se jedna prostorija gdje će
biti osigurano da sva oprema doma bude na jednom mjestu. Nekada se desi da neka udruga
ostavi otključano, moglo je doći do krađe. Imamo vrijedne opreme i stolova i sl.
Što se tiče najma prostora, zakon je tako propisao. Ja nisam zakonodavac. Stručne službe su
pripremile natječaj i na taj način smo tražili da se prijavite i da vam damo stručnu pomoć
svakome kome treba. Službenici mogu pomoći kod bilo kakvih tih budućih natječaja.
Moramo se držati zakona.
Što se tiče krpanja, imate danas na stolu između ostalog i samo krpanje, tj. nerazvrstane ceste,
ja vas pozivam da podržite sve natječaje. U tijeku je projekt, i sami znate da smo izradili
IPARD, isto tako smo aplicirali za 2.000.050,00 po procjenama projektanata i nadzora za
cestu Čemernica. 7.500.000,00 po proračunu imamo predviđena sredstva, ali po
troškovnicima je malo više. Idući tjedan izraditi će se prijedlog za rebalans proračuna za
slijedeću sjednicu vijeća. Da nam ne dođe ponuda koja će biti veća zbog toga da ne budemo
mogli početi gradnju dječjeg vrtića.
Što se tiče stočnog sajma, vaga je otvorena i u dogovoru sa korisnicima koji su to najviše
koristili, stavljena je uputa da se može koristiti i da svatko počisti iza sebe.
KREŠIMIR BUNJEVAC: S obzirom da nam je vrijeme isteklo za aktualni sat, predlažem
produljenje aktualnog sata. Sa 7 glasova ,,za“ se prihvaća produljenje aktualnog sata.
NENAD KUKEC: Vezano uz pismo koje smo dobili od gradonačelnika Javora, možda je to
dobra stvar. No, to je definitivno pismo za neku novu vlast koja će doći u Kloštar. Ne
vjerujem da ćemo to odraditi za vrijeme našeg mandata. Ja osobno smatram da bi se Kloštar
trebao odreći svojih poduzeća uz neku određenu naknadu. Poduzeća nas samo koštaju.
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Što se tiče priključaka kanalizacije, vode, Kloštar Ivanić i Križ imaju najjeftiniji priključak
vode u Županiji. Za priključak na kanalizaciju bi trebalo ljudima na lijepi način objasniti da se
priključe, poslije će biti kažnjivo i skupo.
Hoćemo li saditi što? Proljeće je stiglo. Imamo li kakve planove za promenadu još za ova 2,3
mjeseca?
U vinogradima je voda odnijela sve putove, ako se prihvate ove odluke za nerazvrstane ceste,
poduzmite nešto što prije da se to riješi.
Mogu li dobiti sve odluke načelnika u zadnjih godinu dana, do idućeg vijeća? Može biti i u
zadnjih 6 mjeseci.
DANIJELA BARDIĆ: Čuli smo da će se ići u rekonstrukciju ceste u Čemernici (donji dio
Čemernice) kamioni i šumari trgaju tu cestu i devastiraju. Što će se po tome pitanju učiniti?
Pogotovo ovaj novi asfalt.
Rekli ste da ćete vidjeti hoće li biti sredstava za sanitarni čvor u Čemernici u domu, pa me
zanima odgovor vezano za to.
Vezano za otpad, i kod mene se ide dva puta mjesečno i smatram da je to sasvim dovoljno.
Oni koji imaju više otpada neka veće kante naruče. Ako je potrebno, mislim da bi to bio posao
mjesnih odbora koji bi to mogli vidjeti, tek tada doći do vas i onda da to tek ide na skupštinu.
IVICA NOVOSEL: Gdje je završio materijal iz ciglenog zida na promenadi? Nikada nisam
dobio odgovor. Želim pismeni odgovor. I neka prije 31. 3. završi zadnja mogućnost sazivanja
Općinskog vijeća u ovome sastavu. Dalje bih htio reći vezano za Mjere, kako je gosp. Ćosić
rekao da se treba lakše pojasniti narodu. Slažem se s njim.
Salonitne ploče na krovovima vikendica, kuća i sl. znate li da se bliži rok do kada će se to
mora radi propisa EU maknuti? Radi li se kakva evidencija po tome? Izlazi li se u susret
građanima? Ne znam hoće li to načelnik s obzirom na obaveze stići. Vjerojatno će se to
prenijeti na one druge koji će ovdje zasjesti nakon izbora. Imam informacije da su neke
susjedne Općine tome već pristupile.
Mislim da bi načelnik trebao na kraju mandata sada podvući crtu i da se vidi točno ono što
najviše građane interesira, gdje je potaknuto to da se otvaraju nova radna mjesta? Došao sam
do podataka da smo u ove 4 godine izgubili više od 100 zaposlenih, umirovljenici su se
povećali na 140 ljudi, a ukinuto je više od 100 radnih mjesta. To moramo ozbiljno shvatiti.
Imate li odgovor na ovo?
Što smo mi kao Općina dalje poduzeli vezano za ove Mjere? Također vezano za kulturu.
Posebice ljekarna. Jesmo li potaknuli nekim mjerama da dobijemo novce da zaštitimo kulturni
identitet Kloštra?
ZDRAVKO LOJNA: Načelniče, vi ste u ime Općine Kloštar Ivanić član Skupštine naših
trgovačkih društava. Na tu temu je bilo pitanje što ste učinili da to racionaliziramo? Što ste
učinili da poslovanje unaprijedimo i smanjimo troškove? S obzirom da je gosp. Golubić bio
načelnik 6 godina, imate li spoznaja što je on u tome smislu učinio? Koju je on inicijativu dao
da ta trgovačka društva budu bolja, kvalitetnija i da štede svima nama novac?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Samo ću se osvrnuti na 31.03. , čak i poslije Uskrsa će
još biti vijeća aktualna kao sad.
U 17:43 se završava sa aktualnim satom.
Vijećnik Tomislav Vlahović predlaže da se po točkama 1. – 5. objedini rasprava.
Daje se na glasanje prijedlog promjene dnevnog reda, vijećnika Tomislava Vlahovića gore
navedenog.
Sa 4 glasa ,,za“ , 5 ,,protiv“ prijedlog nije usvojen.
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T o č k a 1.
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
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
BOŽIDAR BALENOVIĆ: U prijedlog Odluke nije uvedena cijena u odnosu na neke kasnije
gdje je upisana. Zašto nije i u prijedlogu Odluke uvedena? Nije mi također jasno zašto je
planirana vrijednost nabave 50.000,00 kn da su sredstva osigurana u proračunu, a s druge
stranice piše prijedlog da se kao najpovoljnija ponuda prihvati na iznos od 685,24 kn.
Zašto se daje ugovor na tri godine? Zašto ne bi bilo samo na jednu godinu?
PROČELNICA JUO SANELA ĐURA: Dobro ste uočili planiranu vrijednost nabave. Ono
što je važno napomenuti jest da je troškovnik jednoobrazan, kao takav je proslijeđen svim
ponuditeljima gdje su utvrđene jedinične cijene. Po potrebama i zahtjevima će se moći utrošiti
do iznosa koji je osiguran u Proračunu,a to je 50.000,00 kn.
IVO ĆOSIĆ: Ja sam taj koji je bio spriječen da sudjelujem u komisiji za natječaj. Osvrnuo
bih se na sami troškovnik koji nije u prilogu ovoga prijedloga. Isto tako, puno puta smo
prozvali naše komunalne djelatnike da ne rade ili rade, stoga bih ja iskoristio priliku da
pohvalim njihov rad jer su neke stavke u troškovniku promijenjene na bolje. Imam jedino
zamjerku tu što je ugovor na tri godine. Iz razloga što smo mi za ovom govornicom prozivali
komunalne djelatnike i načelnika da se krpa asfalt nekvalitetno, sada smo čuli da je to i
otpalo. Mislim da je bolje imati ugovor na jednu godinu, tako imamo veću kontrolu nad
izvođačem. U slučaju da nismo zadovoljni njim u tih godinu dana, druge godine neće raditi.
ZDRAVKO LOJNA: Složio bih se sa diskusijom kolege Ćosića. Što se tiče prijedloga da se
Ugovori sklapaju na jednu godinu, a ne na tri, ima svoje prednosti i svoje mane. U natječaju u
dokumentaciji je bilo navedeno da se Ugovor sklapa na tri godine. Vijeće može donijeti koju
god želi odluku, no ako je netko u natječaju objavio 3 godine i tako si je tvrtka koja se javila
kalkulirala. Mi sada donosimo Odluku da je Ugovor na 1 godinu, tako nam može izvođač i
odustati. Nakon toga bi ponovno sve moralo doći na Općinsko Vijeće i mi moramo
raspravljati o sljedećem potencijalnom ponuditelju. Može nam se dogoditi da izaberemo
nekoga tko je 30% ili 40% skuplji. To su jedine mogućnosti. Svjestan sam ukoliko danas ne
donesemo odluku o sklapanju Ugovora, bez obzira na koliko godina, mi ne možemo ništa
raditi dok se ne sklopi Ugovor. To upućuje na nedovoljno kvalitetnu pripremu ovog natječaja
jer po meni, s obzirom da smo u izbornoj godini, da smo kroz klubove raspravljali o tome.
Netko tko predlaže na godinu dana, ima svoj interes, kao i netko tko predlaže na 3 ili 4
godine. Da smo to pripremili na neki drugi način, ne bismo bili u ovoj situaciji. Odgovornost
je na nama vijećnicima.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Ne bih se složio sa vijećnikom Zdravkom Lojnom da je na nama
vijećnicima odgovornost. Sam si rekao da je prije raspisivanja natječaja trebalo doći do nekog
razgovora između klubova, određenih stranaka ili grupe birača. Na žalost do toga nije došlo.
Uvijek sam načelniku govorio da se prije nekih važnih odluka nađemo u nekom zatvorenom
krugu, popričamo i damo svoje mišljenje. Načelnik 4 godine nije htio nikoga slušati nego je
postupio kako on misli da je najbolje, stoga smo u ovakvoj situaciji. Prema tome, nismo mi
vijećnici odgovorni.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Žao mi je što nas je gosp. Balenović nazvao neodgovornima jer
ako nismo odgovorni, onda smo neodgovorni. Ukoliko donesemo neku Odluku koja nije u
skladu sa zakonom, onda te njegove riječi imaju i stvarnu težinu. On često indirektno i
nesvjesno kaže istinu, mada je rijetko sklon njoj. Čak i pred zakonom. Svojevremeno je gosp.
Balenović lažno svjedočio protiv mene, imam i materijalne dokaze stoga smijem to reći.
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Osobno se ne smatram neodgovornim i nisam spreman odbaciti predložene Odluke.
Odbacivanje također blokira i radove u Općini Kloštar Ivanić, možemo reći do završetka
izbora i uspostave nove vlasti, što znači do kraja 6. mjeseca. Ukoliko ne bismo donijeli
zakonski ispravne Odluke, načelnik ih je dužan blokirati. Može ih blokirati bilo tko,
ponuditelj i odbijeni mogu reći da nije donesena Odluka u skladu s natječajem, da bi on
ponudio drugačije uvjete u slučaju da je bilo na godinu dana. Onaj tko je dao višu cijenu je
mogao reći da bi dao nižu. Mijenjati uvjete koji su u natječaju može mijenjati ovo vijeće, no
to nije korektno, niti je po mojem mišljenju zakonski ispravno. Mi možemo donijeti takvu
Odluku i mi nećemo snositi nikakve materijalne posljedice direktno, no indirektno i mi i
stanovnici ove Općine hoćemo. Stoga, sada mijenjati uobičajenu praksu da se Odluka donosi
na 3 godine, sjećam se da je gosp. Balenović bio jako veliki zagovornik takvih Odluka, ja sam
davno predlagao da to ne činimo. Ili ćemo donijeti Odluku u skladu s natječajem ili ćemo ih
odbaciti. To je naše pravo. Modificirati natječaj bojim se, da nemamo pravo. Čini mi se da je
u natječajnoj komisiji bio netko od vijećnika, zašto taj vijećnik nije reagirao tada? I mi da smo
se više angažirali vjerojatno bi bili upoznati s tim. Možda smo neodgovorni jer smo učinili
propust da reagiramo u vrijeme raspisivanja natječaja. Načelnikova je tehnička odgovornost
što nas nije pojedinačno upoznao sa tekstom natječaja prije nego je izašao u javnost. Njegova
to nije obaveza, no bilo bi korektno. Sastajati se u nekim zatvorenim kružocima nije baš
demokratski. Svi klubovi vijećnika su trebali biti upoznati. Stoga predlažem ili da prihvatimo
provedeni natječaj ili da ga odbacimo. Nemamo ga pravo mijenjati.
IVO ĆOSIĆ: Ko zna po koji put smo pritisnuti u kut. Rečeno je sada da glasamo ili kako je
predloženo ili nema krpanja rupa. Ja sam gosp. Vlahoviću bio imenovan za to, bio sam
spriječen doći na otvaranje. Kada je bio raspisivan natječaj sam predložio načelniku da
ugovori budu na godinu dana. Veća je šteta donijeti lošu odluku nego ne donijeti nikakvu. Svi
od nas smo prozivali načelnika za loše ceste, a sada ako opet odaberemo izvođača na 3 godine
i on može odugovlačiti s radovima. Po mome mišljenju je ta promjena da ugovori budu na 1
godinu je zato da bi mogli kontrolirati izvođače radova. HNS ostaje pri tome da ugovori budu
na 1 godinu.
MIRKO IVAKOVIĆ: U ime HSS-a, a i u svoje ime, mislim da se mi nećemo miješati u
određene sukobe, ja kao osoba neću podržavati Odluku na 3 godine. Iz razloga što nama izlazi
mandat i mi unaprijed donosimo sljedećim vijećnicima gotove Ugovore. Smatram da to nije u
redu.
DANIJELA BARDIĆ: Da li je zakonski i pravno moguće donijeti ovu Odluku na jednu
godinu? Za ovu točku, kao i za sve sljedeće.
PROČELNICA JUO: Natječaj je pripremljen tako da se u zaključenje Ugovora ide na tri
godine. To nije opravdanje da izvođač radove ne bi dobro napravio, za sve postoji jamstvo za
uredno izvršenje ugovora, što je predviđeno i samim natječajem i dokumentacijom. Novi
načelnik, ukoliko ne bude zadovoljan sa radom tog izvođača može raskinuti taj ugovor.
MIRKO IVAKOVIĆ: Zašto se nama konkretno neke stvari na uvodu, na početku ne
objasne? Zašto se odmah ne kaže ako može ugovor na godinu dana.
IVO ĆOSIĆ: Mi znamo da se sve to može napraviti, no da li je ikada izvođač dobio opomenu
od Općine za loše izvođenje radova? Imali smo u ovome mandatu prozivke načelnika zbog
toga. Ne radim ništa loše svojim tvrdnjama, iz razloga što pomažemo stanovnicima, načelniku
i svima nama da konačno te rupe budu kvalitetnu zakrpane. Cijelo ljeto se vozimo po rupama,
a u 11. mjesecu izvođač malo pokrpa i onda opet u 1. mjesecu nastanu rupe. Sve to puno
plaćamo.
NENAD KUKEC: Pročelnice, postoji li kazna ako Općina tome izvođaču ne da posla za
50.000,00 kn nego mu da za 49.800,00? Možemo tu izabrati jednog i ne dati mu posla u iduće
3 godine, on je onda oštećen i nema se pravo žaliti. Smatram da treba staviti na godinu dana,
ako se natječaj poništi, napraviti će se novi. Treba gledati i sa druge strane.
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NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: To je prva točka dnevnog reda, no odnosi se i na
ostalih nekoliko točaka gdje je također na 3 godine, predlažem vijećnicima ili da bude na 3 za
sve ili na 1 godinu za sve. Po meni je da građani ne budu oštećeni, ako je moguće. Ja mislim
da se nitko neće žaliti, a mi ćemo imati radove ove godine na 1 godinu. Ovo je kompromisno
rješenje.
Predlagač prihvatio prijedlog Općinskog vijeća da se u Odlukama promijeni vrijeme sklapanja
ugovora sa tri na jednu godinu.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“ na području
Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH ASFALTNIH CESTA“ na području Općine Kloštar Ivanić na
temelju ugovora

I.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA» na području
Općine Kloštar Ivanić (Ščapovec) u 2017. 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 09.01.2017. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti –
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA » na području Općine
Kloštar Ivanić (Ščapovec) u 2017. godini.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su tri ponude:
1. ŽUPANIJSKIH CESTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a,
10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb,
2. PARK d.o.o., Tomislavova 64., 48260 Križevci,
3. PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude ŽUPANIJSKIH CESTA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., PARK d.o.o. i PODUZEĆA ZA CESTE d.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
2017. 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.
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Uvjeti
obavljanja
komunalne
djelatnosti
«INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o
raspisivanju javnog natječaja od 09.01.2017. 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 (Ščapovec) za 2017. godinu iznosi
836.662,50 kn bez PDV-a odnosno 1.045.828,13 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 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE“
na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
donošenje
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti „ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE“ na
području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE
HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE“ na području Općine Kloštar
Ivanić na temelju ugovora

I.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje
horizontalne i vertikalne signalizacije» na području Općine Kloštar Ivanić u 2017.
godini
-

SIGNALIZACIJI d.o.o., Trakoščanska 30, 10000 Zagreb.
Obrazloženje:

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 04.01.2017. godine Odluku o
prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – «održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije» na području Općine Kloštar Ivanić.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su četiri ponude:
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- SIGNALGRAD, Velebitska 1, Rakitje, 10437 Bestovje,
- PISMORAD, Malešnica III br. 12, 10000 Zagreb,
- TISAK DA-DA d.o.o., Velinci 19a, 49295 Kumrovec,
- SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakoščanska 30., 10000 Zagreb.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude SIGNALGRAD,
PISMORAD,TISAK DA-DA d.o.o., i SIGNALIZACIJA d.o.o. pravovremene, kompletne i
prihvatljive.
Ponuda SIGNALIZACIJA d.o.o. je povoljnija jer nudi nižu cijenu u ponudbenom
troškovniku, a sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o
komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić.
Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove
komunalne djelatnosti prihvati ponuda SIGNALIZACIJE d.o.o., Trakoščanska 30, 10000
Zagreb.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije»
na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o prikupljanju ponuda od
04.01.2017. 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 za 2017. godinu.
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 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine Kloštar
Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti „ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine Kloštar Ivanić na
temelju ugovora
Sa 9 ,,za“ i 1 ,,protiv“ usvaja se

ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora
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II.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «odvodnja
atmosferskih voda» na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
- CMB d.o.o., Ivana Šveara 20, 10312 Kloštar Ivanić.
Obrazloženje:

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 09.01.2017. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti – «odvodnja atmosferskih
voda» na području Općine Kloštar Ivanić.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su četiri ponude:
- GRADNJA LIPOVEC d.o.o., Lipovec Lonjski 41., 10312 Kloštar Ivanić,
- CMB d.o.o., Ivana Šveara 20, 10312 Kloštar Ivanić,
- ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grad,
- PARK d.o.o., Tomislavova 64, 48260 Križevci.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude GRADNJA LIPOVEC d.o.o.,
CMB d.o.o., ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. i PARK d.o.o. pravovremene, kompletne i
prihvatljive.
Ponuda CMB d.o.o je povoljnija jer nudi nižu cijenu u ponudbenom troškovniku, a sukladno
mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim djelatnostima i
načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić.
Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove
komunalne djelatnosti prihvati ponuda CMB d.o.o., Ivana Šveara 20, 10312 Kloštar Ivanić.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «odvodnja atmosferskih voda» na temelju ugovora,
određeni Odlukom Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja od 09.01.2017.
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 za 2017.
godinu.
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 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“ na
području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
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Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
djelatnosti „ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“ na području
Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE
OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE“ na području Općine Kloštar Ivanić na
temelju ugovora

III.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete» na području Općine Kloštar Ivanić u 2017.
godini
- ELEKTROCENTRU PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada, Etanska cesta 8.
Obrazloženje:

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 04.01.2017. godine Odluku o
prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – «održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete» na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije ponude:
- KABEL-MONT d.o.o., Domašinec, M. Pušteka 8, 40318 Dekanovec,
- ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grada,
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude KABEL-MONT d.o.o. i
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. pravovremene, kompletne i prihvatljive.
Ponuda ELEKTROCENTRA PETEK d.o.o. je povoljnija jer nudi nižu cijenu u ponudbenom
troškovniku, a sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o
komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić.
Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove
komunalne djelatnosti u 2017. godini prihvati ponuda ELEKTROCENTRA PETEK d.o.o. iz
Ivanić Grada.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «održavanje objekata i uređaja javne rasvjete» na
temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o prikupljanju ponuda od
04.01.2017. 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 za 2017. godinu.
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
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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 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA KAMENA“ na području Općine
Kloštar Ivanić na temelju ugovora,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
MIRKO IVAKOVIĆ: Što se tiče dovoza kamena na poljske putove, znamo da smo prošle godine
imali problem što se toga tiče, kao i kontrole. Dobio sam pritužbu mjesnih odbora da se ne
održava ono što je dogovoreno. Dogovoreno je sljedeće: svaki mjesni odbor, tj. predstavnik
mjesnog odbora dođe sa kamenom i kaže tu ću posuti kamen. Ali ne, događa se sljedeće: on pospe
kamen, razgrne i onda kaže da je posuo kamen. Ne mogu podržati takvu odluku ako ne bude
procedura sljedeća; da predstavnik mjesnog odbora preuzme taj kamen i da se mora potpisati da je
preuzeo.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Za održavanje poljskih putova imamo sklopljen ugovor,
ovaj je za dovoz kamena na ceste koje nisu asfaltirane, dogovoriti će se zajedno i sa mjesnim
odborima, da oni sudjeluju i u prijedlozima za ulice gdje bi se poljski putovi rješavali, isto tako i
kontroliralo samo dovoženje kamena i izvođenje radova.
MIRKO IVAKOVIĆ: Mi smo imali takav dogovor i prošle godine, no to se nije ispunilo.
Pojedini predstavnici mjesnih odbora žalili da kamen kada je dovezen je razgrnut. Treba dati
mjesnim odborima da se uključe u to, mjesni odbori ne postoje. Ništa se u Kloštru ne može ni
napraviti.
IVO ĆOSIĆ: S obzirom da je ovo zadnja točka dnevnog reda vezano za raspisani natječaj, ne
znam da li je ovo zakonski u redu, da je planirana vrijednost nabave 300.000,00 kn, a netko će to
nama napraviti za 72.000,00 kn. To bi trebala staviti da je po kubiku 72 kn, pa izračunati. Imamo
sljedeću točku dnevnog reda koja je isto vezana za javnu nabavu gdje je predviđeno 1.000 000,00
kn, a čovjek dobije posla za 880 000,00 kn. Isti su zapisnici, potpisnici i sve. Znam obrazloženje
koje će meni Sanela reći, da je to bilo po jedinici mjere 1 kubik dovoz, a mi imamo konačno neku
količinu u 3 godine koju smo prosječno godišnje izvozili. Opet će se izvesti koliko je potrebno, a
neće bi ti tako ružno za vidjeti. Tisućama puta je jeftinija ponuda od predviđenog iznosa. Budući
načelnik, ja se nadam da neće više provoditi ovakve natječaje.
MIRKO IVAKOVIĆ: Moram replicirati gosp. Ćosiću, prošle godine je isto bio na otvaranju tih
ponuda i upravo je takvu istu ponudu prihvatio. Sada ga nije bilo i kritizira. To je predizborna
kampanja.
IVO ĆOSIĆ: Ja razumijem kolegu Ivakovića i njegovu reakciju jer on tada nije bio vijećnik, no ja
tada nisam bio u komisiji. Ovakav natječaj se ne donosi svake godine. Ovo je prvi put da je bio na
godinu dana.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I UGRADNJA KAMENA“ na području Općine
Kloštar Ivanić na temelju ugovora
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „NABAVA, DOVOZ I
UGRADNJA KAMENA“ na području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora
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IV.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «nabava, dovoz
i ugradnja kamena» na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
- GRADNJI LIPOVEC d.o.o., Lipovec Lonjski 41., 10312 Kloštar Ivanić.
Obrazloženje:

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 09.01.2017. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti – «nabava, dovoz i
ugradnja kamena» na području Općine Kloštar Ivanić.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije ponude:
- GRADNJA LIPOVEC d.o.o., Lipovec Lonjski 41., 10312 Kloštar Ivanić,
- PARK d.o.o., Tomislavova 64., 48260 Križevci.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da je u ponudi Park d.o.o. otkrivena računska
pogreška čiji ispravak nije prihvaćen zbog čega se ponuda odbacuje.
Ponuda GRADNJE LIPOVEC d.o.o je pravovremena, kompletna i prihvatljiva. Povoljnija je
jer nudi nižu ukupnu cijenu u ponudbenom troškovniku, a sukladno mjerilima za odabir
najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova
obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «nabava, dovoz i ugradnja kamena» na temelju
ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja od
09.01.2017. 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 za 2017. godinu.
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 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godinu
Predlagatelj: općinski načelnik
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
prijedlog i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godinu
Jednoglasno se usvajaju
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I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godinu
Iste prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

T o č k a 7.
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
Izvjestitelj: pročelnica JUO Sanela Đura
Nakon izlaganja izvjestitelja,utvrđuje se da se nitko ne javlja za riječ, te se daje na glasanje
prijedlog i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
„INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“ na području Općine Kloštar
Ivanić na temelju ugovora
Jednoglasno se usvaja,
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“ na području Općine Kloštar Ivanić na
temelju ugovora
II.

Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA» na području
Općine Kloštar Ivanić (Ščapovec) u 2017. 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 09.01.2017. godine Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti –
«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA » na području Općine
Kloštar Ivanić (Ščapovec) u 2017. godini.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su tri ponude:
4. ŽUPANIJSKIH CESTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a,
10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb,
5. PARK d.o.o., Tomislavova 64., 48260 Križevci,
6. PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar.
Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude ŽUPANIJSKIH CESTA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., PARK d.o.o. i PODUZEĆA ZA CESTE d.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
2017. godini prihvati ponuda ŽUPANIJSKIH CESTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.,
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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 09.01.2017. 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 (Ščapovec) za 2017. godinu iznosi
836.662,50 kn bez PDV-a odnosno 1.045.828,13 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 8.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Općine Kloštar Ivanić
2017.-2019. godine,
Predlagatelj: općinski načelnik
SANELA ĐURA u ime odsutnog vijećnika SINIŠE ĐURE:
- Poziva se na dokument županijska razmjena strategija Zagrebačke Županije 2011.-2013. i
potrebno je navesti da se trajanje toga dokumenta produljilo Odlukom Županijske skupštine sve
do 2016. godine.
- Poziva se na dokument strategije regionalnog razvoja RH 2011.-2013.; kao strateški dokument
RH objavljen je nacrt prijedloga strategije regionalnog razvoja RH do kraja 2020. godine i
potrebno je uskladiti strateški plan sa tim dokumentom.
U strateškom planu se navodi da je od strane Općine Kloštar Ivanić donesena odluka o osnivanju i
imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana, te da je ona dana u strateškom
planu. Dakle, Odluka koja se nalazi u strateškom planu, odluka o osnivanju i imenovanju članova
radne skupine za izmjenu i dopunu strateškog plana, potrebno je uskladiti naziv odluke, članove
radne skupine su zaposlenici Općine za koje je upitno imaju li dovoljno stručnog znanja i vremena
da bi mogli raditi na tako zahtjevnom dokumentu kao što je strateški plan. Svakako je trebalo
osnovati širu radnu skupinu koja bi imala više kompetencija za takav posao.
- Povijesna zbivanja Općine Kloštar Ivanić upisana su pobrkano i nepotpuno. Gdje su događanja iz
Obreške koja smo počela obilježavati?
- Pod točkom 3.2. vizija koja je bajkovito napisana i govori o 2020. godini, previše je i za
desetogodišnje razdoblje, a kamoli tri godine. Trebalo bi unijeti realnosti u taj tekst.
Što se tiče načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti; prema ovome poglavlju koje je povezano sa
stavkama proračuna Općine Kloštar Ivanić je nemoguće postići rezultate jer su ciljane vrijednosti
vrlo skromne.
Generalno, dokument je napravljen paušalno i preopćenito. Gdje su analize gospodarske situacije,
demografskog stanja, aktualne infrastrukturne situacije, stanja zdravstvene zaštite, sportsko
kulturnog života zajednice itd.?
Turizam je apostrofiran kao važan segment u razvoju Općine Kloštar Ivanić gdje je analiza,
preporuke i kako pokrenuti turizam? Strateški plan neće pomoći u dostizanju navedenih ciljeve.
Osobno ne podržavam donošenje strateškog plana u ovome obliku.
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BOŽIDAR BALENOVIĆ: Činjenica je da je u izradu strateškog plana trebalo biti uključeno više
kompetentnih ljudi, te je trebao biti kvalitetnije napravljen. Zato smo ga i odgodili prije pa ćemo
ga sada donijeti. Kada se uzme da je on za 2017., sada smo već u 2017., 2018, 2019. se vjerojatno
neće ništa značajno promijeniti. Mislim da sada nema smisla da ga ponovno odgađamo. Ubuduće
neka se to kvalitetnije donese. Predlažem da ga večeras usvojimo.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Općine Kloštar
Ivanić 2017.-2019. godine
Jednoglasno se donosi ,
OD L U K A
o usvajanju Strateškog plana Općine Kloštar Ivanić
za razdoblje 2017. – 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Strateški plan Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godine.
Članak 2.
Strateški plan Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017. – 2019. godine sastavni je dio ove
Odluke i čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, a objavit će se na
web stranici Općine Kloštar Ivanić.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
T o č k a 9.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Kloštar Ivanić u dogradnji i adaptaciji Dječjeg vrtića Proljeće unutar mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“
Predlagatelj: općinski načelnik
NENAD KUKEC: Imam informaciju da bismo u ponedjeljak trebali znati hoćemo li dobiti te
novce ili ne. Sada tu imam dokument koji je tek za pripremu toga. U svakom slučaju sam za to, no
samo me zanima.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na stranici ruralnog razvoja, za Mjeru 7.4.1. striktno piše
20.02. – 20.05.2017. će se ta mjera moći raspisati, moguće da bude i raspisan samo natječaj, pa da
u natječaju piše npr. od 15.04. ali mi ćemo paralelno raspisati do kraja mjeseca javnu nabavu, to je
bitno. Znati ćemo i za rebalans proračuna koliki je iznos.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Kloštar Ivanić u dogradnji i adaptaciji Dječjeg vrtića Proljeće unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.“
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Jednoglasno se donosi ,
ODLUKA
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić u dogradnji i
adaptaciji Dječjeg vrtića Proljeće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.“
Članak 1.
Daje se suglasnost za provedbu projekta dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Proljeće unutar
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4., operacije
7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 2.
Za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta/operacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke
županije.

RAZNO
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Predsjednik općinskog vijeća Krešimir Bunjevac utvrđuje da se nitko ne javlja za riječ,
te zaključuje sjednicu u 18:50 h.

Zapisničar:
Gabrijela Cota

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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