
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

S 31. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA IVANIĆ-GRADA, 

 

S 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE KRIŽ, 

I 

 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sjednica održana  13.06.2016. godine) 

 

 

 

 



 Z A P I S N I K 

s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ i 

28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 13. 06. 2016. godine s 

početkom u 18, 08 sati u sjedištu općinske uprave Općine Križ u Križu. 

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada: Željko Pongrac (predsjednik), Stjepan  

Klak, Ivica Mračić, Ivica Levar, Tomislav Cuvaj, Tomislav Kunovec, Sanja  

Mahovlić  Vučinić, Borislav Kovačić, Ilija Krištić, Maja Holub Injić, Drago 

Dianek, Igor Cepetić, Gordana Kanić, Krešimir Malec i Martin Laškarin                             

 

Nenazočni članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada: Željko Brezovečki i Milica Piličić 

 

Nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Križ: Đuro Paher (predsjednik), Dubravko Bahlen,  

Zrinko Hatvalić, Zlatko Hrastić, Suzana Juričić, Mijo Kovač, Daniel 

Maček, Mario Matanić, Blaž Prcela, Radovan Rajčević, Ratko  Sokolić, 

Stevo Turčinović i Marijo Šiletić  

   

Nenazočni članovi Općinskog vijeća Općine Križ: Zoran Borić i Zdravko Halić 

      

Nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Krešimir Bunjevac (predsjednik), 

 Siniša Đura, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Mario Haludek, Zdravko Lojna, 

         Danijela Bardić, Božidar Balenović, Željko Bokun, Mislav Lukša, Nikolina 

         Pavelić, Nenad Kukec, Ivo Ćosić i Tomislav Vlahović 

 

Nenazočni članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić: Mirko Ivaković  

 

Ostali nazočni:   - Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada: Javor Bojan Leš 

                             - zamjenik Gradonačelnika: Željko Posilović 

         - Općinski načelnik Općine Križ: Marko Magdić 

        - zamjenik Općinskog načelnika: Mladen Rogić 

      - Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić: Željko Filipović 

        - Karmen Cerar, Ministarstvo poljoprivrede - Načelnica sektora         

                                međunarodnih  projekata 

      - Milan Mateša, Hrvatske vode, direktor VGO za srednju i donju Savu   

      - Stjepan Kamber, Hrvatske vode, voditelj Sektora za podršku pripremi i      

         provedbi EU projekata 

      - Gordana Mađar, Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 

      - Višnja Grubišić, Hrvatske vode, VGO za gornju Savu 

      - Damir Tomljenović, zamjenik Župana Zagrebačke županije 

      - Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. 

      - Mladen Baučić, predstavnik Baum revizije d.o.o. 

                              - Vjekoslav Broz, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Ivanić-Grad d.o.o. 

                              - Nedo Paliska, direktor Odvodnje d.o.o. Ivanić-Grad  

      - pročelnica Odsjeka za gospodarstvo/ savjetnica za gospodarstvo Grada Ivanić- 

        Grada: Tihana Vuković Počuć 

        - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Križ: Lidija Bahlen  

      - voditeljica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo 

        u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ: Nada Horvat 
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-  samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo u Jedinstvenom          

   upravnom odjelu Općine Križ: Alen Leljak 

 - samostalna upravna  referentica za informiranje i opće poslove u       

   Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ: Maja Dundović Pleša 

      - refrentica – administrativna tajnica u Odsjeku za opće poslove i društvene   

   djelatnosti Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Križ: Đurđica Kain 

        - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić: Sanela Đura 

        - referent za pripremu sjednica Općine Kloštar Ivanić: Lidija Zubatović 

        - tehničar Obiteljskog radija Ivanić: Zvonimir  Geiger 

        - novinar  Obiteljskog radija Ivanić: Višnja Canjek Macan 

      - tehničar Nezavisne televizije d.o.o. Zagreb: Branko Nikitović 

      - novinarka Nezavisne televizije d.o.o.: Maja Lacković Šalković 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER uvodno je pozdravio sve nazočne 

zajedničkoj sjednici predstavničkih tijela triju jedinica lokalne samouprave: Općine Križ, Grada 

Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ŽELJKO PONGRAC otvorio je 31. 

sjednicu Gradskog vijeća te konstatirao da je istoj, od ukupno 17 članova Gradskog vijeća Grada 

Ivanić-Grada  nazočno 15 članova Gradskog vijeća.  

Potom je iznio prijedlog dnevnog reda iz Saziva sjednice te pozvao članove vijeća na 

glasovanje, nakon kojeg je konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada jednoglasno 

utvrdilo  

  DNEVNI RED: 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih 

udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD 

d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.  

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih 

udjela i pripajanju trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za usluge trgovačkom 

društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER otvorio je 28. sjednicu 

Općinskog vijeća  Općine Križ te konstatirao da je istoj, od ukupno 15 članova Općinskog vijeća 

Općine Križ sjednici nazočno 13 članova Općinskog vijeća.  

Predsjednik je potom iznio prijedlog dnevnog reda iz Saziva sjednice te pozvao članove 

vijeća na glasovanje, nakon čega je konstatirao da je Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno 

utvrdilo  

DNEVNI RED: 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih 

udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD 

d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić KREŠIMIR BUNJEVAC otvorio 

je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić konstatirao da je istoj, od ukupno 15 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 14 članova Općinskog vijeća. 
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Predsjednik je potom iznio prijedlog dnevnog reda iz Saziva sjednice, te pozvao članove 

vijeća na glasovanje, nakon čega je konstatirao da je Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno 

utvrdilo  

DNEVNI RED: 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih 

udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD 

d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.  

 

Rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1. 
Vjekoslav Broz, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Ivanić-Grad d.o.o. podnio je uvodno 

obrazloženje i kratku kronologiju aktivnosti koje su prethodile fazi realizacije projekta 

„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“, kojoj je preduvjet 

donošenje akta predloženog u ovom dnevnom redu, odnosno Odluke o preuzimanju prenijetih 

poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-

GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. Podsjetio je na niz konzultativnih sastanaka, s predstavnicima 

izvršne vlasti i predstavničkim tijelima triju jedinica lokalne samouprave,  s ciljem pružanja svih 

dostupnih i poznatih podataka neophodnih za donošenje akta potrebnog za osiguranje provedbe 

projekta i aplikacije na fondove Europske unije. 

 

Nedo Paliska, direktor Odvodnje d.o.o. Ivanić-Grad, ukratko je pojasnio razloge zbog 

kojih je nužno donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju 

trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i 

odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. 

 Izvijestio je da je tvrtka Odvodnja d.o.o. Ivanić-Grad nositelj investicije na području 

javne odvodnje, čija je vrijednost procijenjena na gotovo 177 milijuna kn, odnosno 221 milijun 

kn s PDV-om, uključujući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Sva potrebna dokumentacija u 

završnoj je fazi izrade, međutim konzultantsko tijelo Europske komisije zaustavilo je daljnju 

realizaciju u pokrenutom postupku, uvjetujući njegovu realizaciju na način da nositelj projekta 

bude samoodrživa tvrtka, čija djelatnost obuhvaća kako vodoopskrbu tako i javnu odvodnju i 

pročišćavanje. Iz narečenih razloga predloženo je donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih 

poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za usluge 

trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i 

odvodnju. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER odredio je stanku u trajanju 

od 15 minuta, tijekom koje je predviđeno podnošenje pisanih prijava za objedinjenu raspravu za 

sva tri predstavnička tijela, po točkama dnevnog reda.  

  

Uslijedio je rad nakon stanke. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ŽELJKO PONGRAC pozvao je 

članove Gradskog vijeća na očitovanje o prijedlogu da se provede objedinjena rasprava za obje 

točke dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća, te je nakon glasovanja konstatirao da je 

prijedlog jednoglasno prihvaćen i nastavno na narečeno otvorio raspravu. 

 

-4- 



Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER otvorio je raspravu u 

okviru 1. točke dnevnog reda 28. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić KREŠIMIR BUNJEVAC 
otvorio je raspravu u okviru 1. točke dnevnog reda 28. sjednice Općinskog vijeća. 

 

U objedinjenoj raspravi sudjelovali su članovi predstavničkih tijela svih triju jedinica 

lokalne samouprave, prema redoslijedu predaje prijava za raspravu. 

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić MISLAV LUKŠA ocjenjujući ovo 

prijelomnim trenutkom za gospodarstvo Otoka Ivanića u cjelini, smatrajući da će danas donesena 

odluka imati dalekosežne posljedice u budućnosti, aludirajući  na pripajanje trgovačkih društava 

u vlasništvu triju jedinica (Općine Križ, Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić), 

trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i 

odvodnju, koje bi trebalo biti nositeljem velike investicije. Naglasio je da je pri donošenju jedne 

ovako velike odluke neophodno imati dozu osobite odgovornosti. Nemoguće je istovremeno, ne 

imati na umu da je u ovaj sustav desetljećima ulagan značajan iznos sredstava kroz 

samodoprinose, poreze i prireze, a s druge pak strane biti svjestan neumitne činjenice da nas na 

ovakvo što obvezuje Europska unija i gotovo da izbor „da“ ili „ne ići u pripajanje“  ne postoji. 

Postoje samo dileme o načinu i raspoloživim mogućnostima prihvaćanja prava i obveza koje 

donosi novo zajedničko trgovačko društvo. Ukoliko ne prihvatimo opciju „pripajanja“, odaslali 

smo dugoročno negativan odgovor, Europskoj uniji ali i budućim generacijama. Kod donošenja 

odluke važno je imati na umu trenutno stanje infrastrukture, pri čemu smo svjedoci učestalog 

pucanja cjevovoda, kvarova  ili pak smanjenih kapaciteta kod opskrbe vodom, dakle biti svjestan 

činjenice da se donosi akt kojim se bitno utječe na budućnost slijedećih generacija, jer nam je 

pružena mogućnost, uz potporu EU i strukturnih fondova učiniti veliki investicijski zamašnjak na 

području Otoka Ivanića. Mišljenja je da je obveza, građanima omogućiti najbolju moguću uslugu 

za najmanju moguću cijenu, a ne opteretiti lokalne proračune nego maksimalno povlačiti 

bespovratna sredstva.  

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ZLATKO GOLUBIĆ smatra da nema 

velikog izbora u donošenju odluke ići u pripajanje trgovačkih društava ili ne, ocjenjujući da je 

ovaj kapitalni projekt, projekt sadašnjosti i budućnosti, u kojem je pružena mogućnost dobivanja 

70% sredstava od Europske unije. Nedvojbeno je da je riječ o nepravednom pripajanju u okviru 

kojega se „spajamo“ sa trgovačkim društvima od kojih neka negativno posluju, koja su stvorila 

dugove koji će morati biti podmireni. Mišljenja je da je cijelu materiju trebalo kvalitetnije 

pripremiti s poimence decidiranim financijskim pokazateljima o pozitivnom odnosno 

negativnom poslovanju, jer je to po njegovu mišljenju financijsko spajanje u kojem spajamo 

dobra pretvorena u novac. Udjeli su izmišljeni i ne odgovaraju stvarnom stanju, nemoguće ih je 

obraniti, osobito financijskim  pokazateljima. Društvo mora poslovati pozitivno uz maksimalnu 

moguću dobit. Donošenje akta za pripajanje ocijenio je neminovnošću, ali je ovakva startna 

pozicija  nepravedna, neprovediva i neuobičajena, s obzirom da se predlaže pripajanje 

trgovačkih društava koja pozitivno i uredno posluju onim društvima koja su nanizala 

višegodišnja negativna poslovna salda. Zaključno, donošenje akta o pripajanju prihvatljivo je 

jedino uz uvjet čistih bilanci i istih startnih pozicija.    

 

Član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada IGOR CEPETIĆ slaže se sa  stavovima 

prethodnih govornika da je projekt kao projekt potreban. Međutim, u postupku pripajanja 

trgovačkih društava i određivanju udjela, temelj za raspodjelu je temeljni kapital Vodoopskrbe i  
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odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u iznosu =1.000.000,00 kn koji se dijeli na 14 jedinica 

lokalne samouprave prema kriteriju broja stanovnika. Postavio je hipotetsko pitanje o 

mogućnosti da se broj stanovnika neke od jedinica lokalne samouprave Otoka Ivanića 

eventualno poveća, znači li to istovremeno i mogućnost povećanja udjela? Ustvrdio je da nakon 

sklapanja društvenog ugovora neće biti nikakvih mogućnosti izmjena u tom smislu. Daljnja 

sporna odredba za ovoga vijećnika bila je, vrednovanje temeljnog kapitala ocijenivši da nije 

jednako vrednovan temeljni kapital Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. ili npr. 

temeljni kapital neke od jedinica lokalne samouprave Otoka Ivanića koji je ona imala u svom 

trgovačkom društvu (npr. Grad Ivanić-Grad), iznijevši ovo kao neadekvatan i nekorektan primjer 

izračuna udjela. Iskazao je također bojazan da će udjelničari kojih su trgovačka društva do sada 

poslovala pozitivno i uredno, ulaskom u novo društvo snositi i podmirivati dugove onih koji su 

do sada poslovali s gubicima. Dotakao se nadalje investicijske vrijednosti projekta od cca 

660.000.000,00 kn bez PDV-a, komparirajući investicijske vrijednosti ulaganja za svaki od 

vodoopskrbnih sustava, prema kojem je npr. za Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad planiran iznos 

od cca 77 milijuna kn, uspoređujući  ga s planiranim investicijskim ulaganjem u  Vodoopskrbni 

sustav Vrbovec s iznosom od gotovo 220 milijuna kn. Sažimajući sve ove primjedbe u jedan stav 

kod donošenja odluke, apelirao je i predložio je da se odluka ne prihvati do trenutka poštenijeg 

vrednovanja stavaka koje je iznio u raspravi (temeljni kapital, poslovanje tvrtki, anulirani 

gubici/dugovi), nakon čega je tek moguće sklapanje društvenog ugovora, jer bi on prihvaćanjem 

ovakvih odredaba i poslovnih udjela bio štetan za Grad Ivanić-Grad.  

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić IVO ĆOSIĆ složio se također s nekima od 

prethodnika u raspravi da je kriterij poslovnog udjela koji se prenose gradovima i općinama 

prema broju stanovnika po popisu iz 2011. godine neshvatljiv kriterij, smatrajući da bi 

određivanje poslovnih udjela bilo pravičnije i realnije postaviti po kriteriju vrijednosti poduzeća 

odnosno dosadašnjih trgovačkih društava. Trgovačko društvo u vlasništvu triju jedinica lokalne 

samouprave s područja Otoka Ivanića do sada je poslovalo uredno i pozitivno. Nepravičnim 

stoga smatra vrlo izvjesnu opciju da će podmirenje gubitaka poslovanja prenesenih od strane 

nekih trgovačkih društava koja će svojim ulaskom u zajedničko društvo unijeti i postojeća 

dugovanja, u konačnici snositi krajnji korisnik – potrošač i građanin i Otoka Ivanića. Referirao 

se i na podatak o pokrivenosti uslugama vodoopskrbe na vodoopskrbnom sustavu Ivanić-Grad 

gdje je ona od 99%, iako nema podatka o javnoj odvodnji. Naglasio je da realizaciju samog 

projekta treba pozdraviti i prihvatiti pripajanje društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 

županije d.o.o. ali nikako ne pod ovakvim uvjetima i na osnovu ovakvog Društvenog ugovora, 

čije je potpisivanje sabijeno u jednom vremenskom tjesnacu odnosno vremenski uvjetovano. 

Predlaže stoga da Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić ne donese predmetnu odluku, tim više 

što još uvijek nije zaprimljeno ni očitovanje na primjedbe upućene od strane Općine Kloštar 

Ivanić Zagrebačkoj županiji na ovu temu. Nesporno je da je vrlo teško i nezahvalno odbiti 

dobivanje 70% bespovratnih sredstva direktno iz Europske unije, no posljedično je važnije 

zadržati stav zbog gore narečenih razloga.  

Član Općinskog vijeća Općine Križ ZLATKO HRASTIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a 

najavio je da će podržati donošenje ovakvog akta smatrajući da je realizacija ovoga projekta 

„korak naprijed“. Svaki projekt, po njegovu mišljenju ima tri komponente: da izaziva promjenu 

na bolje, da stvara novu vrijednost te da je održiv. Ovakav projekt je održiv jer je potrebno 

prihvatiti nove standarde koji su pred nama. Svako povećanje nivoa usluge ima naravno svoju 

cijenu koju je potrebno platiti, ali je tu cijenu potrebno sagledati u odnosu na ono što će se  

zauzvrat dobiti. Realizacijom ovoga projekta, 14 lokalnih jedinica i 7 trgovačkih društava koja 

se spajaju u jedno, će biti kvalitetnije, financijski, tehnički i kadrovski opremljenije. Zatečena 

odnosno postojeća infrastruktura će ostati tu gdje je, bez obzira tko će biti nominalni vlasnik.  
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Kriterij podjele poslovnih udjela prema broju stanovnika, za vijećnika Hrastića nije 

idealan kriterij ali je prihvatljiv, obrazloživši tvrdnju da je broj stanovnika potencijalno tržište 

kojem će proizvod/usluga biti prodana i na osnovu čega će biti ostvarena određena dobit. 

Isključivi vlasnici će ionako biti jedinice lokalne samouprave. Predlaže donošenje odluke uz 

obvezu čelnicima triju jedinica lokalne samouprave da poštuju odluku i nastave daljnje 

konzultacije s predstavničkim tijelima. 

 

Član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ILIJA KRIŠTIĆ u svom učešću u raspravi 

osvrnuo se također na kriterij poslovnog udjela  po broju stanovnika, komparirajući pokazatelje 

pokrivenosti sustavom i priključenosti sustavom na području Vodoopskrbnog sustava Ivanić-

Grad i nekih drugih jedinica lokalne samouprave. Mišljenja je da je nezahvalno planirati i uzeti 

to kao relevantnu činjenicu, govoreći o podacima iz sažetka Studije izvodljivosti projekta 

Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok,  da će priključenost 

koja je 2016. godine na području Vodoopskrbnog sustava Ivanić-Grad 70%, u 2021. godini biti 

90%,  kao i to da će se potrošnja povećati, jer sve to bitno ovisi o popunjavanju i aktivnostima u 

Poduzetničkoj zoni, broju novootvorenih novih radnih mjesta i ulaganju u gospodarstvo. 

Zaključno, predloženi kriteriji su vrlo diskutabilni i nezadovoljavajući, naglasivši da iznesene 

rezerve, osobno podržava pripajanje novom društvu jer je to jedini način za povlačenje i 

dobivanje sredstava od EU, ali je uputio apel gradonačelniku i općinskim načelnicima dviju 

susjednih općina, da  kod potpisivanja Društvenog ugovora vode brigu o osiguranju tročlane 

uprave i o nadzornom odboru, kako bismo si osigurali utjecaj na donošenje odluka važnih za 

razvoj društva.  

 

Član Općinskog vijeća Općine Križ MARIJO ŠILETIĆ je konstatirao da postoji načelna 

podrška samome projektu i pripajanju jedinstvenom trgovačkom društvu, budući da je to 

neminovnost i uvjet za povlačenje značajnih sredstava iz fondova Europske unije. No mišljenja 

je da je cijeli postupak u ovoj fazi iznimno ubrzan. Potrebno je donošenje akta o kojem se nije 

adekvatno i dovoljno raspravljalo, a potrebno je krenuti u postupak u kojem je previše otvorenih 

pitanja. Cilj projekta je vodoopskrba i općenito privlačenje što više sredstava za realizaciju 

projekata koji su od interesa za naše jedinice lokalne samouprave, a interes je kvalitetna i 

sigurna opskrba pitkom vodom. Izostala su potrebna obrazloženja vezana uz javnu odvodnju, pa 

je nepoznanica što će se i na koji način raditi i što je to u planu za tri jedinice s područje Otoka 

Ivanića. Predloženo je pripajanje društava sa postojećim stanjima među kojima se neka društva 

nalaze i u otvorenim sudskim postupcima o čijim ishodima je moguće samo nagađati. 

Nedovoljno je informacija o Poslovnom planu, analizi, rizicima i o izvjesnosti povećanja cijene 

pitke vode, koja bi trebala biti imati za posljedicu povećanje kvalitete vodoopskrbe i odvodnje. 

Upitno je također nadalje na koji će način 14 jedinica lokalne samouprave izabrati 4 člana 

nadzornog odbora, po kojem modelu i iz kojih razloga Zagrebačka županija koja unosi u ovo 

društvo 1 milijun kn, a radi usporedbe samo Grad Ivanić-Grad unosi 20 milijuna kn, ima pravo, 

od ukupno 7 članova na 2 člana nadzornog odbora i čiji će interes oni zastupati? I unatoč 

nabrojenim diskutabilnim stavkama, predlaže donošenje predloženog akta jer, pozivajući se na 

odredbe Društvenog ugovora, ukoliko se procjeni da je u nekom trenutku funkcioniranje društva 

štetno za neku od jedinica lokalne samouprave, postoji mogućnost i pravo istupanja iz Društva  

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ZDRAVKO LOJNA u ime Kluba vijećnika 

SDP-a uvodno je konstatirao da predmetni projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke 

županije – Zagreb Istok“ načelno treba pozdraviti, jer on kao takav zadovoljava i ispunjava 

uvjete Europske unije, okrupnjuju se mala trgovačka društva, ostvaruje se konkurentnost i otvara 

mogućnost apliciranja kroz fondove Europske unije. Građani bi u konačnici trebali imati  
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sigurniju, kvalitetniju i permanentniju vodoopskrbu te prihvatljiviju cijenu. Pozvao se i na 

zakonsku regulativu koja nas sve obvezuje na ovakav postupak. Naglasio je da u novo trgovačko 

društvo unosimo nekretnine dosadašnjeg trgovačkog društva u suvlasništvu triju jedinica lokalne 

samouprave, koje je godinama građeno samodoprinosom, fondovima i kreditima, a čime se 

osigurao danas dostignut zavidan nivo vodoopskrbe i odvodnje. Zato je postavio retoričko 

pitanje, je li pravedno da se vlasnički udjeli mjere prema broju stanovnika ili na temelju onoga 

što unosimo u trgovačko društvo? Kao razlog zbog kojeg je između ostalog neprihvatljivo 

donošenje predloženog akta je i izostanak traženih očitovanja i dodatnih pojašnjenja koja su 

zatražena od strane Općine Kloštar Ivanić. Upozorio je također da je u predloženom 

Društvenom ugovoru niz nelogičnosti i proturječnosti ocjenjujući ga formalno nevaljanim, 

osvrnuo se na, za njega sporne članke koji definiraju broj članova uprave, sjedište Društva i broj 

članova nadzornog odbora. Zaključio je da je ovakvu integraciju, koja je dakako potrebna, 

moguće podržati, ali tek nakon dobivenog očitovanja na pitanja koja su zatražena pisanim 

podnescima.  

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić BOŽIDAR BALENOVIĆ je, nastavno na 

izlaganja svojih prethodnika, konstatirao da je riječ o principijelnoj potpori projektu. Međutim, 

kada se krene u analizu odredaba prijedloga Društvenog ugovora, diskutabilne su odredbe o 

raspodjeli vlasničkih udjela, sjedištu Društva, nadzornom odboru te pitanju tko će kontrolirati 

rad Društva? Gotovo o svim ovim nedoumicama govorili su i prethodni govornici, no vijećnik 

Balenović smatra da su sve to pitanja koja su prethodno i do ovoga trenutka trebala biti 

razriješena. Ukoliko predmetna odluka ne bude donesena na ovoj sjednici, postavio je retoričko 

pitanje, što će se time dobiti i što će se promijeniti, osim odgode od eventualno mjesec/dva dana 

za novu sjednicu kojom ionako neće biti moguće izmijeniti Društveni ugovor i sve gore 

navedene sporne stavke? Kako god ocijenjen, dobrim ili lošim cijeli ovaj postupak razrade 

pripajanja društvu, mišljenja je da je svakako riječ o donošenju  političke odluke, stavljajući je u 

kontekst sa političkim opcijama koje trenutno obnašaju vlast, od županije do lokalnih jedinica na 

području Otoka Ivanića. 

 

Član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada KREŠIMIR MALEC referirao se također na 

izlaganja članova vijeća koji su iskazali načelnu potporu projektu, no zajednički nazivnik u do 

sada provedenoj raspravi, su primjedbe  na neke odredbe Društvenog ugovora. Dozvoljava da je 

ovo prijedlog o modelu udruživanja o kojem se može raspravljati, međutim najavio je da će 

predložiti drugačije i stvarne kriterije kao što su npr. potrošnja, financijski pokazatelji ili pak i 

broj stanovnika, sve to potrebno je staviti u odnos, a sve u cilju pravičnije raspodjele. Mišljenja 

je da bi temelj i osnova za bilo kakav vid raspodjele udjela, bila imovina kojom se ulazi u 

društvo. Smatra da je obrazloženje kako je osnovni cilj osnivanja novog društva optimalizacijom 

i racionalizacijom poslovanja ostvariti niže troškove poslovanja i nižu cijenu vodnih usluga, 

kontradiktorno pozivajući se na brojčane pokazatelje koji to demantiraju. Kriterij raspodjele 

udjela prema broju stanovnika nije kriterij na koji je nužno bezuvjetno pristati. Smatra da ima 

dovoljno vremena za izradu kvalitetnijeg dokumenta. Naglasio je da se naravno, ne radi o 

olakom odbacivanju mogućnosti korištenja vrlo značajnih sredstava iz fondova EU, međutim 

upozorava da startne pozicije svih 14 jedinica lokalne samouprave u cijeloj ovoj priči nisu iste 

jer tri lokalne jedinice s područja Otoka Ivanića u novo društvo ulaze sa većom vrijednosti 

imovine u odnosu na neke druge dionike i njihove interese, pa je i logično da se iz tih razloga 

ulaže više napora za ravnopravniji ishod cijelog postupka. Najavio je ujedno da će Hrvatska 

narodna stranka Grada Ivanić-Grada inzistirati na izmjenama vezanim uz upravu društva i 

članstvo u nadzornom odboru.  
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Član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ŽELJKO PONGRAC, uzevši učešće u  

raspravi, sagledavajući višeznačno dobre i loše strane pripajanja novom trgovačkom društvu, 

kako za Grad Ivanić-Grad tako i za ostale dvije jedinice s područja Otoka Ivanića, smatra da je 

unos kapitala od 20 milijuna kn vrijednosti u novo Društvo realan, u odnosu na konačan iznos 

bespovratnih sredstava i sve ono što se cijelim projektom dobiva i što svaka od ove tri jedinice u 

konačnici dobiva. Opetovano je naglasio da se radi o povijesnom trenutku i prilici koju treba 

prihvatiti, smatra da odlaganjem i prolongiranjem nitko neće biti na dobitku. Podsjetio je da 

postoje zaštitni mehanizmi na koje možemo računati, koji će zasigurno u nadzornim i upravnim 

tijelima preuzeti odgovornost i štititi interese triju lokalnih jedinica. Stoga je apelirao na 

vijećnike za donošenje potrebnog i predloženog akta, ne gubeći dragocjeno vrijeme i ne 

propuštajući dragocjenu priliku kako za ovu tako i buduće generacije u dobivanju bespovratnih 

sredstava.    

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić MARIO HALUDEK podržava donošenje 

predložene odluke koja je preduvjet za jedinstvenu priliku koja se ne smije propustiti. 

 

Član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić ZLATKO GOLUBIĆ opetovano je 

konstatirao da je riječ o nepravednoj raspodjeli udjela, međutim nužno je sagledati i staviti u 

odnos sve ono što se gubi i ono što se dobiva postupkom pripajanja. Nedopustivo je gubljenje 

dragocjenog vremena. Također se složio s tvrdnjama nekih od prethodnih govornika koji su 

govorili o mogućnosti da se kroz Skupštinu inzistira na promjeni vlasničkih udjela. Pozvao je 

ponovno na donošenje predloženog akta.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER, u ulozi voditelja rasprave, 

konstatirao je da nema više zainteresiranih za raspravu.  

Odredio je stanku od 10 minuta radi konzultacije i koordinacije osoba koje će odgovarati 

na pitanja postavljena u provedenoj raspravi. 

 

U nastavku, nazočnima su se obratili i dali odgovore ili dodatna pojašnjenja na pitanja 

akcentirana kroz raspravu: 

1. KARMEN CERAR, Ministarstvo poljoprivrede - Načelnica sektora međunarodnih 

projekata 

Podsjetila je na postupak i začetke reorganizacije s razlozima okrupnjavanja u projektima, 

koja je započelo još 2008.godine, a s dinamikom koja nije išla željenim tempom.  

Naglasila je da cijena vode ne bi smjela biti viša od 3% od prihoda domaćinstva. 

Referirala se na konstatacije o nepravednoj raspodjeli udjela i kriteriju raspodjele prema 

broju stanovnika, podmirivanju dugova koji su postojali prije pripajanja trgovačkih društava 

jednom jedinstvenom, novom trgovačkom društvu, podsjetila je da je u cilju realizacije projekta 

nužno formiranje jedinstvenog regionalnog isporučitelja vodne usluge kojeg je vlasnik jedinica 

lokalne samouprave. U cijeni vode biti će i nove usluge kojih do sada nije bilo i cijena bi trebala 

postati niža trenutkom okrupnjavanja. Financiraju se projekti koji su u skladu s prioritetima i 

višegodišnjim programom gradnje vodnokomunalnih građevina, ne postoje zapreke financijske 

prirode već je osnovni problem usitnjenost i operativna provedba.   

 

2. DAMIR TOMLJENOVIĆ, zamjenik Župana Zagrebačke županije pojasnio je da je, bez 

obzira donesu li ova tri predstavnička tijela danas odluku u ovom predloženom ili nekom 

drugom obliku, okrupnjavanje trgovačkih društava je neizbježno, da bi ta društva opstala, 

funkcionirala i realizirala projekte.   
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Glede primjedbe da Zagrebačka županija daje 1 milijun kn objasnio je ustvrdivši da je 

iznos od 1 milijun kn temeljnog kapitala točan, ali je važno reći da Županija daje i poduzeće 

koje vrijedi 72 milijuna kn. 

Na pitanje o razlozima određivanja 2 člana nadzornog odbora ispred Zagrebačke županije, 

obrazložio je da je Zagrebačka županija za funkcioniranje društva uplatila 1 milijun kn, županija 

i dalje želi pratiti razvoj ovoga projekta, a upoznao je nazočne s mogućnošću da nakon stjecanja 

statusa 100%-tnog vlasništva, jedinice lokalne samouprave mogu razriješiti ova 2 člana 

nadzornog odbora. 

Analizirajući pitanje što se dobiva realizacijom ovako osmišljenog projekta, realno je 

objašnjenje da neke jedinice u cijelom postupku dobivaju manje odnosno više od drugih. 

Činjenica jest da neke jedinice nemaju izgrađen sustav, a upravo zbog njih i postoji mogućnost 

apliciranja. Činjenica je također da postojeća trgovačka društva imaju različit status kao što je i 

činjenica da je udruživanje neminovnost za konačni cilj, a to je sustav koji ima kvalitetnu vodu, 

održiv sustav, sustav koji će se moći amortizirati kroz naredno razdoblje, a za što je predviđeno 

70% od 650 milijuna kn bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.   

 

3. TOMISLAV MASTEN, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. je, 

nastavno na višestruko spominjanje trgovačkog društva  DUKOM d.o.o. Dugo Selo u današnjoj 

raspravi, kao jednoga od trgovačkih društava kod kojeg je zabilježeno negativno poslovanje, 

pojasnio je razloge nastalih gubitaka ovoga društva. Time je zapravo anulirao iskazanu bojazan 

o potrebi saniranja dugova jer oni neće niti postojati. Smatra da su razlozi zbog kojih su oni do 

sada nastajali,  nesređenost vodno komunalnog sektora koja je godinama postojala, ali koja se 

ipak počela dovoditi u neke prihvatljive okvire.    

Nadalje, naglasio je da od 7 trgovačkih društava koja su do sada obavljala djelatnost 

vodoopskrbe i odvodnje, 6 društava u novo, zajedničko društvo unosi komunalne vodne 

građevine koje se ne mogu opteretiti založnim pravom, ne mogu se prodati, a u slučaju lošeg 

poslovanja, ta imovina izlučuje se u vlasništvo JLS. Jedino društvo koje unosi i druge 

nekretnine, a koje nisu komunalne vodne građevine, jest trgovačko društvo DUKOM d.o.o. koje 

unosi i dio poslovnih prostora te građevinsko zemljište. Predmetne nekretnine mogu biti 

sredstvo osiguranja pokrića dugova na kraju sudskog spora, ukoliko se dokaže da se radilo o 

naplaćivanju prevelike cijene vode. Mišljenja je da ne postoji razlog da se u projekt ne ide, 

imajući na umu iznos bespovratnih sredstava kao i to da projekt Aglomeracija Ivanić-Grad koja 

je u raspravi spomenuta, kao projekt ne može biti apliciran iz razloga što tvrtka odnosno društvo 

kadrovski nije ekipirano i tehnički spremno za provedbu projekta, već je to apsolutno moguće 

kroz novo društvo za vodoopskrbu i odvodnju. Riječ je o trgovačkom društvu koje je ograničeno  

određenim limitima i koje nije klasično trgovačko društvo, njegova je djelatnost javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje zakonski strogo definirana.  

Govoreći o temeljnom kapitalu koji je kroz raspravu spomenut kao nešto što nije jednako 

vrednovano, pokušao je pojasniti tvrdnjom da stvarna, realna vrijednost društva i temeljni 

kapital nisu nešto što možemo poistovjetiti i nije nešto što se može uzeti kao relevantni kriterij, 

neusporediv je u smislu vrijednosti poduzeća, a vrijednost imovine je diskutabilna. Kriterij 

raspodjele prema broju stanovnika uzet je kao jedini mjerljiv instrument koji se pojavio i u 

Zakonu o vodnim uslugama. Okrupnjena firma moći će aplicirati za sredstava EU, u perspektivi 

viši komunalni standard.  

 

4. STJEPAN KAMBER, voditelj Sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata u 

Hrvatskim vodama uvodno je ukratko podsjetio na kronologiju od trenutka zaključenja poglavlja 

pregovaranja za vodni sektor 2009. godine kada je već bilo jasno da zbog usitnjenosti i 

razjedinjenosti neće biti moguće podnijeti tako zahtjevan financijski dio.   
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Realizacijom predmetnog projekta otvorena je mogućnost dobivanja 70% bespovratnih 

sredstva direktno iz fondova EU, a veliki dio sredstava bio bi osiguran iz državnog proračuna i 

od strane Hrvatskih voda. Ovdje je riječ o projektu čija je vrijednost 1 milijarda kn. Postavio je 

pitanje, može li se biti toliko neodgovoran i odbiti povlačenje tih sredstava te novac osigurati 

kreditnim sredstvima, jer obveze ispunjenja iz Opće direktive o vodama (pročišćavanje voda i 

osiguranje vodoopskrbe) neće nestati, postati će teret državi za provedbu uz dodatno plaćanje 

penala.  

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ŽELJKO PONGRAC zaključio je 

raspravu za Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada i pozvao članove Gradskog vijeća na glasovanje 

nakon koje je konstatirao da  je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada sa 10 glasova „za“ i 4 

„suzdržana“ glasa donijelo 

 

Odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom 

društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 
 

Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Također, konstatirao je da je temeljem provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Ivanić-

Grada sa 11 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa donijelo 

 

Odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva 

Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i 

odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 

 

Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada je zaključio 31. sjednicu Gradskog 

vijeća Grada Ivanić-Grada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ ĐURO PAHER zaključio je raspravu, te je 

konstatirao da je temeljem provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno 

donijelo 

 

Odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge 

trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 

vodoopskrbu i odvodnju 

 

Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ je zaključio 28. sjednicu Općinskog vijeća  

Općine Križ. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić KREŠIMIR BUNJEVAC zaključio 

je raspravu te konstatirao da temeljem provedenog glasovanja, kojeg je rezultat 7 glasova „za“ i 

7„suzdržanih“ glasova Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić nije donijelo predloženu  

Odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva  
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom 

društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić je zaključio 28. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

 

Završeno u 20,22 sati 
 
 Predsjednik                                      Predsjednik                        Predsjednik 

Gradskog vijeća Grada                      Općinskog vijeća Općine       Općinskog vijeća Općine 

          Ivanić-Grada:                         Križ:     Kloštar Ivanić: 

         Željko Pongrac                                  Đuro Paher                                        Krešimir Bunjevac 

 

 

 

 

 
 Zapisničar: 

           Đurđica Kain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


