
                                

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-25 

Kloštar Ivanić, 18.07.2018. 

 

                                                     ZAPISNIK   

                                                      

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 11.07.2018. godine s početkom 

u 16,00  h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava 

predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija Zubatović , referent 

za poslove samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Dražen Božić, Dragan 

Vuković, Jelena Lacković Žertuš,  Josip Tučkorić, Danijela Bardić, Damir Kašnar,Nenad 

Kukec,Miljenko Majdek,.  

Jozo Vuković pridružuje se sjednici u 16,07.  

ODSUTNI VIJEĆNICI: 

Denis Duvnjak, Ivan Novak, Josip Vrbat, Mislav Lukša, Božidar Balenović. 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Anita Penava      

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Vlatkica Šilipetar – računovodstveni referent 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 10. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava.  

Jelena Lacković Žertuš: Postavila sam pitanje načelniku za groblje u Bešlincu.  



Načelnik je odgovorio da ću odgovor dobiti pismenim putem, to u zapisniku ne stoji i   

nisam dobila pismeni odgovor  na postavljeno pitanje što se tiče groblja u Bešlincu.  

Zavara se rasprava i daje zapisnik na usvajanje.  

U trenutku glasanja u  vijećnici je prisutno 9  vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.  

Sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Ivanić održane dana 05.06.2018.  

Daje se na glasanje prijedlog dnevnog reda kako je navedeno u sazivu.  

U 16,07  radu sjednice se pridružuje vijećnik Jozo Vuković.  

U trenutku glasovanja u vijećnici je prisutno 10 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  

                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a)  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 

Ivanić u 2018. godini,   

b) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godini,  

c) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu,  

d) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 

2018. godini, 

e) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i 

projekcije Proračuna za obračunsko razdoblje 2019.-2020. godine kao i I. Izmjena i 

dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu,  

      Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić 

za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

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

komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“ 

na području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini na temelju ugovora, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Razno  

                                                Aktualni sat: 

Načelnik Željko Filipović: 

Od zadnjeg vijeća mogu spomenuti slijedeće što je značajno do današnjeg dana. 

Dobivena uporabna dozvola za cestu Čemerica nakon obavljenog teh. pregleda 6.6.2018. 

Obavljen je teh. pregled za  Dječji vrtić. Slijedi još otklanjanje nedostataka i dobivanja  

uporabne dozvole. 



Obilježena je  izložba konja i Dan općine 9.6.2018. te su podijeljene nagrade po odluci 

Općinskog vijeća zaslužim građanima i udrugama. 

Raspisan je natječaj za investicijsko održavanje cesta te je danas na vijeću da  se isti prihvati. 

Slijedeći tjedan u ponedjeljak od odjela za EU fondove sa ZŽ se sklapa ugovor i potpisuje za 

troškove na dogradnji vrtića od 240.000,00 kn te u utorak sa ministarstvom demografije 

potpisuje Ugovor za opremu i radove na Dječjem vrtiću Proljeće i to za ogradu, sprave, 

solarni kolektor , troškove energ. certifikata i sanaciju krovišta na područnom objektu, 

vrijednost 420.000,00 kn. 

Dana 3.8. će se obaviti zakup javnih površina za Veliku Gospu. Sadržaj  će biti isti kao i lani 

sa istim izvođačima u centru Kloštra. 

Jelena Lacković Žertuš: Pitanje u ime kluba i u osobno ime.  

Da li se planira pokrenuti uklanjanje ambrozije prije cvatnje kako bi spriječili probleme sa 

alergijama, npr. općinski put Kralja Tomislava 2, Vinogradski odvojak, treba raskrčiti jer je 

put pun ambrozije.  

U 2a Vinogradskom odvojku prema Kućnom dolu je netko nabacao namotanu žicu u grabu pa 

bi bilo poželjno da se ukloni. 

Da li postoji program planiranih radova za ovu godinu ili naredno razdoblje po mjesnim 

odborima na području Općine Kloštar Ivanić, odnosno na koji način se  potrebe mjesnih 

odbora evidentiraju u Proračunu Općine? Da li će biti objavljen rok za dostavu planova i 

programa mjesnih odbora?Da li je u tijeku natječaj na koji bi se mogao aplicirati mjesni odbor 

odnosno Općina u ime mjesnog odbora, a za uređenje društvenog doma ili okoliša doma? 

Ponovljeno pitanje odlaganja građevinskog otpada na parceli do mjesnog groblja u Bešlincu 

na koji nisam dobila pismeni odgovor. Da li je bilo kojom općinskom odlukom predmetna 

parcela predviđena za odlagalište građevinskog otpada sukladno prostornom planu? 

Da li postoji prostorni plan proširenja vodovodne i plinovodne mreže po naseljima, a radi 

omogućavanja priključaka svakog stambenog objekta pri čemu posebno mislim na stambene 

objekte u Trojičkoj ulici od kućnog broja 2 do 4 u Bešlincu. 

Obzirom da prije sjednice Vijeća nije bio sazvan Fond za poljoprivredu u ime naših mljekara 

postavljam pitanje načelniku ili predsjedniku Fonda, da li je moguće u proračun Općine 

uvrstiti osiguranje sredstava za sufinanciranje ultrazvuka radi dijagnoze bolesti kod krava, jer 

utvrđivanje bređosti se već sufinancira.   

Načelnik Željko Filipović : 

Problematika ambrozije biti će rješavana po prijavi građana i pregled komunalnog redara na 

cijelom području Općine Kloštar Ivanić.  

Što se tiče žice komunalni redar će dobiti nalog da pogleda i riješi na adekvatan način.  

Što se tiče mjesnih odbora oni mjesni odbori koji su predložili Program uvrštavaju se u 

Proračun OKI (nasipavanje i izrada putova i ostali radovi ). Slijedom toga napravljeni su 

troškovnici za pojedine ulice gdje treba asfalt i na taj način će se rješavati na cijelom području 

OKI.  



Što se tiče groblja u Bešlincu komunalni referent će odgovoriti pismeno.  

Što se pak tiče plana za proširenje plinovoda i vodovoda u Trojičkoj (uz groblje) u planu je 

projektiranje i izvođenje radova na vodovodnoj mreži.  

Za plinovod nema zahtjeva prema OKI, ako bude potrebe i zahtjeva inicirat će se prema 

Ivaplinu.  

Što se tiče ultrazvuka za dijagnosticiranje bolesti kod krava trebali bi za slijedeću godinu 

uputiti ministarstvu poljoprivrede za uvrštenje u Proračun.  

Vijećnica Danijela Bardić: 

Zahvaljujem vijeću i načelniku i prošlom sastavu vijeća za izgradnju ceste u Čemernici .  

Drago mi da se radi na način da se izvuku sredstva iz EU fondova. Zahvaljujem se na 

upornosti načelniku i Upravnom odjelu i da se ubuduće nastavi raditi na takav način.  

Zanimaju me planirane aktivnosti za predstojeći blagdan Velike Gospe? 

Načelnik Željko Filipović: Zahvaljujem na pohvalama. Isto tako potpisan je Ugovor sa 

agencijom za plaćanje u poljoprivredi za Dječji vrtić Proljeće.  

Preko mjere 7,4,1 otvorene do 14.o9. poduzimamo sve radnje da apliciramo sanaciju 

promenade.  

Za Veliku Gospu program će biti isti kao i prošle godine, svirati će grupa Fijaker uz pratnju 

naših KUD-ova. Vršiti će se najam prostora za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti.  

Dražen Božić: Pitanje vodovoda i priključaka u Ščapovcu, te priključka Odvodnje što sada 

napraviti s tim? Potreban je veći postotak priključenja da bi ista bila sufinancirana iz EU 

fondova.  

Kakve su Vaše reakcije načelniče na neistinitosti koje se plasiraju na društvenim mrežama a 

tiču se vijeća o neprenošenju sjednica te o navodnom onemogućavanju pojedinca u njegovim 

demokratskim pravima.  

Načelnik Željko Filipović: Što se tiče priključaka na vodovodnu mrežu u Ščapovcu bile su 

kontrole i nije bilo nikakvih primjedbi. Sa nadležnima ćemo vidjeti što je s tim problemom i 

kako ga riješiti. 

Št  se tiče društvenih mreža ne pratim profil spomenutog vijećnika da bi mu mogao 

odgovoriti. Vezano za iznijeto na društvenim mrežama od strane spomenutog vijećnika, 

napominjem da je taj dan održavana sjednica OV u Općini Križ i Općini Kloštar Ivanić kao i 

Gradsko vijeće u Ivanić Gradu. S obzirom da je na Gradskoj sjednici razmatran rebalans za 

2018. bilo je prioritetnije da Grad Ivanić Grad ima javni prijenos sjednice  od strane 

Obiteljskog Radia.    

Krešimir Bunjevac: Ako se dogodi da isti dan imaju sjednicu sve tri JLS ond ase predsjednici 

vijeća dogovaraju gdje postoji veći prioritet za  javni prijenos iste s obzirom na dnevni red.  

Josip Tučkorić: Pitanje Vodoprivrede i njihovih aktivnosti na području OKI.  

Općina Kloštar Ivanić godišnje prihoduje  1.mil kn za Hrvatske vode. 



Obišli smo teren i ukazali na potrebe čišćenja kanala, a Hrvatske vode su prošle godine 

učestvovale sa radovima od nekih sat i pol na čišćenju kanala. Molim da se pozovu nadležni 

na vijeće i da se s njima dogovori kako bi se odradili radovi na čišćenju kanala.  

Što se tiče ultrazvuka za dijagnosticiranje bolesti kod krava trebali bi stočari vršiti preko 

privatnih veterinarskih ambulanti.  

Na Fondu za poljoprivredu donijeta je Odluka o sufinanciranju ispitivanja mlijeka u 

veterinarskim stanicama.  

Načelnik Željko Filipović: Vodoprivredni kanal Žeravinec, Hrvatske vode su rješavale u 

suradnji sa INOM i s nama u OKI. Sa Hrvatskim vodama dogovoreno je čišćenje 6 kanala na 

području oki, samo je potrebno da prođe javna nabava za izvođačem.  

Krešimir Bunjevac: Apeliram na načelnika da koristi sva zakonska prava za čišćenje kanala 

na cijelom području OKI koje smo obišli prije 2 godine i utvrdili stanje  na terenu.  

Zaključuje se aktualni sat.  

                                                         T o č k a 1.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018. 

godini,   

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godini,  

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu,  

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2018. 

godini, 

I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije 

Proračuna za obračunsko razdoblje 2019.-2020. godine  kao i I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih 

programa za 2018. Godine. 

Računovodstveni referent, Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izmjenama kako je navedeno u 

dnevnom redu.  

Predsjednik Općinskog vijeća otvara  raspravu.  

U raspravi učestvuje vijećnica Jelena Lacković Žertuš.  

Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom i donose se   

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018. 

godini,   

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom i donose se  



I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godini,  

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom i donose se  

I Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu,  

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom i donosi se  

I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2018. 

godini, 

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom i donose se  

I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije 

Proračuna za obračunsko razdoblje 2019.-2020. godine  kao i I. Izmjena i dopuna Plana 

razvojnih programa za 2018. Godine. 

                                            T o č k a  2.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 

2017. godinu, 

Računovodstveni referent, Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa točkom i sadržajem prijedloga 

Odluke.  

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

           Odluka o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2017. Godinu. 

 

                                              T o č k a  3. 

 

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

komunalne djelatnosti „INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“ na 

području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini na temelju ugovora, 

Načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne sa točkom i prijedlogom Odluke.  

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Zatvara raspravu i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                               



                                                           O D L U K A 

                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   

                      «INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA »    

                                                          na temelju ugovora 

 

I. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti 

«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA» na području 

Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini 

 

               - ŽUPANIJSKIM CESTAMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka 

cesta 44/a, 10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb  

 

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

 

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 14.06.2018. godine Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

«INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA » na području Općine 

Kloštar Ivanić u 2018. godini. 

 

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljena je jedna ponuda: 

1. ŽUPANIJSKIH CESTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, 

10382 Donja Zelina, Uprava: Rendićeva 32, 10001 Zagreb,  

Razmatrajući ponudu, u postupku je utvrđeno da je ponude ŽUPANIJSKIH CESTA 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. pravovremena, kompletna i prihvatljiva. 

Sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim 

djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić Povjerenstvo za 

pripremu i provedbu postupka predložilo je da se za obavljanje ove komunalne djelatnosti u 

2018. 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 sposobnog ponuditelja.   

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

NERAZVRSTANIH CESTA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o 

raspisivanju javnog natječaja od 14.06.2018. 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 za 2018. godinu iznosi 1.557.817,50 

kn bez PDV-a odnosno 1.947.271,88 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 4.  

Razno. 

Po točki razno nema raprave.  

U 16,55 zaključuje se 11. sjednica Općinskog vijeća. 

 

Zapisničar:                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

Lidija Zubatović                                                               Krešimir Bunjevac  


