
 ZAPISNIK 

s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, održane 05. srpnja 2019. godine, u Gradskoj 

vijećnici s početkom u 19,00 sati. 

PRISUTNI: 

Bistrički Marija, Bistrički Darko, Bičak – Dananić Vesna,  Fučkan Zoran, Gregurić Ina,  Jokić Karmela,  

Kamenarić – Filipović Štefica, Kralj Marija, Pecak Željko, Potočki Krešimir, Ratkajec Berislav, Sever 

Vladimir, Večaj Vladimir, Vukelić Dražen, Žigrović Vlado 

ODSUTNI: 

Ćurko Filip - ispr., Berulec Stjepan 

 
OSTALI NAZOČNI:  
Gradonačelnik Hrvoje Košćec  
Zamjenici gradonačelnika: Ines Pavković Hrupec i Mario Dukarić 
Dragutin Mahnet – pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika 
Anita Findri Ratkajec – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti 
i zaštitu okoliša 
Branka Hođa – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i 
ostale poslove 
Ivan Dananić – direktor „Zelinskih Komunalija“ d.o.o. 
Saša Sever – direktor „Zelina-plina“ d.o.o. 
Petra Prugovečki – vijećnica Skupštine Zagrebačke županije 
 
Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Darko Bistrički  pozdravio je sve nazočne, konstatirao da je 
sjednici nazočan dovoljan broj članova Gradskog vijeća za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka 
te uz dostavljeni dnevni red kakav su vijećnici primili uz poziv za sjednicu predložio i dodatne točke: 
 
5.  Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
     Grada Svetog Ivana Zeline - izvjestitelj Branka Hođa 
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 
    ukopa pokojnika – izvjestitelj Anita Findri Ratkajec 
7.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina 
     - izvjestitelj Branka Hođa 
 
Prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline jednoglasno je usvojilo 
slijedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje  zapisnika s  13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 
2. Aktualni sat 
3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada 

Svetog Ivana Zeline i Prijedlog Rješenja kojim se odbijaju neuredne ponude 
- Izvjestitelj Dragutin Mahnet 

4.    Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada 
        Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu 

- Izvjestitelj Branka Hođa 
5.  Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
      Grada Svetog Ivana Zeline  
     -   izvjestitelj Branka Hođa 
6.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 
      ukopa pokojnika 
      -  izvjestitelj Anita Findri Ratkajec 
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7.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina 
     -  izvjestitelj Branka Hođa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Točka 1. 
Usvajanje  zapisnika s  13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 

 
Zapisnik su vijećnici primili uz Poziv za sjednicu, na isti nije bilo primjedbi i Gradsko vijeće usvojilo je  
zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća s 13 glasova „za“ i 2 „uzdržana“  glasa. 
 
 

Točka 2. 
Aktualni sat 

Štefica Kamenarić Filipović: 
Svi znamo da je cesta Sveti Ivan Zelina – Šulinec – Marinovec – Obrež vrlo prometna, pogotovo u 
jutarnjim satima prema jugu, između šest i sedam i popodne između četiri i pet sati u smjeru sjevera i 
česte su prometne nesreće. Jedna od takvih je bila i jučer gdje su sudjelovala četiri vozila, na sreću bez 
ljudskih žrtava. Naravno da je razlog tome prevelika brzina, jer nitko ne poštuje ograničenje. Ja bih 
postavila pitanje da li možda imate kakvu informaciju da se na toj cesti postavi kamera i da li mi 
možemo na to na neki način utjecati. 
 
Bistrički Darko: 
Što se tiče kamera, kamere postavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Oni su postavili kamere koje su 
imali u planu ove godine. Predlažem da Grad, ili Gradsko vijeće,  da prijedlog Ministarstvu da ubuduće, 
kad bude u planu da se postave te kamere. 
 
Štefica Kamenarić Filipović: 
Ja mislim da ta mogućnost postoji, jer sam to pročitala, pa predlažem da se to učini i na neki način 
kontrolira taj promet da se ne bi još teže nesreće dogodile. Znamo koliko ih se već dogodilo sa smrtnim 
posljedicama. Hvala lijepa. 
 
Bistrički Darko: 
Da, to je tranzitna cesta koju koriste vozači kao obilazak autoceste zbog naplate i ona je vrlo 
opterećena. 
 
Košćec Hrvoje: 
Mogu samo ja jedan dodatak. Svi znamo za taj problem, ali kakva god kamera bude ne možemo se 
zaštititi od onih pojedinaca koji ne poštuju ni jedno ograničenje brzine i ni jedan prometni znak, takvih 
će uvijek na žalost biti. Ono što bih samo htio obavijestiti ovo Gradsko vijeće je da je prije nikoliko 
mjeseci raspisan natječaj za izradu Studije izvodljivosti obilaznice Zeline, to je ona famozna obilaznica 
koja je planirana još 1977. godine. U međuvremenu je završen taj natječaj, izabrana je tvrtka, mislim 
da se zove Traficcon, koja u sljedećih godinu dana mora izraditi Studiju izvodljivosti obilaznice Zeline. 
Ja se zaista nadam da će ta Studija biti pozitivna pa da onda dobijemo neko rješenje koje će spasiti 
stanovnike, barem dijela naselja kojim prolazi teški promet pa će i ovakvih situacija biti manje. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada 

Svetog Ivana Zeline i Prijedlog Rješenja kojim se odbijaju neuredne ponude 
 
Izvjestitelj pod ovom točkom bio je Dragutin Mahnet. 
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Štefica Kamenarić Filipović: 
Kad je završila zadnja koncesija i da li je ovo sada praktički jedan koncesionar za cijelo područje grada? 
 
Dragutin Mahnet: 
Da, jedan koncesionar. Zadnja koncesija je završila davno. Zadnji koncesionar je bio gosp. Balija. Jedno 
vrijeme smo bili bez koncesije. Preporuka je Udruge dimnjačara da, prije smo imali tri koncesijska 
područja, a sada je preporuka da s obzirom na veličinu da to bude jedno dimnjačarsko područje. Tako 
je struka predložila. 
 
Štefica Kamenarić Filipović: 
On mora jednom godišnje obaviti pregled svih, tako piše u materijalima. Mislim da bi građane trebalo 
obavijestiti na koji način mogu kontaktirati dimnjačara za slučaj potrebe. Treba obavijestiti građane da 
znaju kome se moraju obratiti. 
 
Dragutin Mahnet: 
Naravno, najprije ćemo donijeti odluku, nakon toga sklopiti ugovor i onda staviti na našu web stranicu. 
 
Hrvoje Košćec: 
Možda samo treba napomenuti. Nakon što Gradsko vijeće donese odluku oni koji su odbijeni imaju 
pravo žalbe u roku 15 dana, ako se netko žali onda ide na Komisiju za javnu nabavu, tako da u najboljem 
slučaju u roku od 15 dana od primitka možemo reći da je odluka pravomoćna i onda možemo potpisati 
ugovor i obavijestiti javnost tko je sljedeće četiri godine koncesionar za dimnjačarske poslove. 
Apsolutno se slažem s vama, mi smo natječajem propisali koji se to poslovi moraju raditi najmanje 
jednom godišnje, kod nekih slučajeva to je i više puta godišnje i na taj način smo pokušali formirati 
cjenike da našim građanima ta usluga bude priuštljiva, da nije preskupa i smatram da svatko od 
ponuđača je svjestan da jedna osoba to ne može raditi, nego trebaju dvije ili tri osobe to raditi da se 
pokrije cijelo područje. Pitanje dimnjačarstva nije samo čišćenje dimnjaka kad je zmazan, nego redovita 
kontrola i održavanje dimnjaka. 
 
Pod ovom točkom više nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
 

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Svetog Ivana 
Zeline 

 
KLASA: 363-01/19-01/01 
URBROJ: 238/30-01/02-19-17 
 

Rješenje o odbijanju neuredne ponude 
 
KLASA: 363-01/19-01/01 
URBROJ: 238/30-01/02-19-18 
 

Rješenje o odbijanju neuredne ponude 
KLASA: 363-01/19-01/01 
URBROJ: 238/30-01/02-19-19 
 

Rješenje o odbijanju neuredne ponude 
KLASA: 363-01/19-01/01 
URBROJ: 238/30-01/02-19-20 
 
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Svetog Ivana Zeline 
i Rješenja o odbijanju neurednih ponuda sastavni su dio zapisnika. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada 

Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu 
  
Izvjestiteljica pod ovom točkom bila je Branka Hođa. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće je jednoglasno 
donijelo  
 

Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada 
Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu 

 
KLASA: 920-11/19-01/03 
URBROJ: 238/30-01/02-19-3 
 
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana 
Zeline za 2019. godinu sastavni je dio zapisnika. 
 

 
Točka 5. 

Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Svetog Ivana Zeline 

 
Izvjestiteljica pod ovom točkom bila je Branka Hođa. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće je jednoglasno 
donijelo  
 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Svetog Ivana Zeline 

 
KLASA: 810-01/19-01/03 
URBROJ: 238/30-01/02-19-4 
 
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Svetog 
Ivana Zeline sastavni je dio zapisnika 
 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika 
 
 
Izvjestiteljica pod ovom točkom bila je Anita Findri Ratkajec. 
 
Štefica Kamenarić Filipović: 
Ja bih samo molila da se izvidi mogućnost da se u ovim zaista vrućim danima pogreb pokojnika odvija 
malo kasnije. Zadnjih nekoliko dana kad su bile ove grozne vrućine pokopi su bili u dva, pola tri, u 
vrijeme najvećih vrućina. Znam da to vjerojatno nešto i poskupljuje, obzirom da je izvan radnog 
vremena, ali ja mislim da bi se evo i Grad tu trebao uključiti i da se izvidi mogućnost da se u tim ljetnim 
mjesecima kad su najveće vrućine da se ukopi ipak obavljaju malo kasnije. 
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Ivan Dananić: 
Na zahtjev stranaka mi radimo ukope kasnije. On je sto posto skuplji. Znači naša kalkulacija je izračunala 
da ukop nakon radnog vremena, da se mi pokrijemo,  mora biti sto posto skuplji. Ima nešto zahtjeva 
za kasnijim ukopom, ali ne previše. To je jedna stvar, druga stvar je, ja se slažem s Vama za ove ljetne 
mjesece, ali nama ukope rade dečki koji skupljaju smeće, oni kreću ujutro u pet i  ako poslije podne 
rade na ukopima u pet, znači njihovo radno vrijeme bi bilo 13 - 14 sati, ali velim na zahtjev stranaka mi 
izlazimo u susret.  
 
Hrvoje Košćec: 
Samo trebamo razlučiti. Kad kažemo sto posto skuplje misli se samo na trošak samog ukopa, jer ukopna 
se cijena sastoji od više elemenata 
 
Ivan Dananić:  
Da, ovo je samo usluga ukopa skuplja sto posto. Znači pogrebna djelatnost se sastoji od više elementa. 
Mi smo imali problema kod ishođenja dozvole za pogrebničku djelatnost, jer su se privatni pogrebnici 
uključili s stavom da komunalna društva ne bi prodavala opremu i vozila pokojnike, mi smo nju ipak 
ishodili prošle godine. Znači to je tržišna djelatnost, a sama usluga ukopa je komunalna djelatnost. 
 
Štefica Kamenarić Filipović: 
Možete reći koliko tu otprilike iznosi više? 
 
Ivan Dananić: 
Od 1.200,00 do 1.400,00 kuna. Ovisi da li je ploča ili iskop. 
 
Pod ovom točkom više nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge ukopa pokojnika 

 
I. 

Daje se suglasnost na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, koji je 
utvrdila Skupština trgovačkog društva Zelinske komunalije d.o.o.  
Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, iz stavka 1. ove točke, sastavni je 
dio ovog Zaključka.  

II. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Zelinskim novinama”, službenom 
glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika sastavni su dio zapisnika. 
 
 

Točka 7. 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina 

 
Izvjestiteljica pod ovom točkom bila je Branka Hođa. 

 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće je jednoglasno 
donijelo  
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ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti  na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zeline 

 
I. 

 Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zeline, utvrđen od 
ravnateljice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zeline dana 03. srpnja 2019. godine pod KLASOM: 012-03/19-
01/1, URBROJEM: 238/30-134-01-19-34, a koji Prijedlog je sastavni dio ovog Zaključka. 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Zelinskim novinama” 
službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
 
Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina sastavni je dio zapisnika. 
 
 
 
Sjednica je završila s radom u 19,23 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR: 
 
 

Irena Jarec 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA SVETOG IVANA ZELINE: 

 
Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 

 
 
 
 


