
                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-12 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Bešlinec, koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 15,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
2. Razno. 

 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Milan Škrivanek 
- Anto Marinić 
- Darko Martinčević 
- Stevo Baštijan 
- Dragutin Kapusta 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-13 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Čemernica Lonjska , koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 16,00 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
2. Razno. 

 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Nikola Kranjec 
- Ivan Pavišić 
- Danijela Bardić 
- Damir Bogdan 
- Romana Sermazi 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-14 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Lipovec Lonjski , koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 16,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
2. Razno. 

 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Marijan Bunjevac 
- Slavica Hanžek 
- Stjepan Markuš 
- Đurđica Filipović 
- Damir Karo  
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-15 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Predavec , koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 17,00 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 
      1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 

2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Nikola Pavanić 
- Josip Ivaković  
- Marica Pavanić 
- Zdravko Bičanić 
- Miroslav Brcko  
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-16 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Sobočani , koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 17,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
2. Razno. 

 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Nikola Vidaković 
- Slađana Kosanović  
- Josip Trnčić 
- Branko Butković 
- Milan Dijanić  
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-17 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Donja Obreška , koja će se održati dana  
 

                   08.04.2014. (utorak) u 18,00 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
      2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Tomislav Bertić 
- Josip Novaković 
- Josip Sraka 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 
 
 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-18 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Gornja Obreška, koja će se održati dana  
 

                   09.04.2014. (srijeda) u 15,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
2. Razno. 

 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Josip Brkanić 
- Milan Tutić 
- Marina Cimaš 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 
 
 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-19 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Križci, koja će se održati dana  
 

                   09.04.2014. (srijeda) u 16,00 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
      2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Stjepan Jakopčić 
- Josip Perinić 
- Dalibor Sračić 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 
 
 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-20 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Stara Marča, koja će se održati dana  
 

                   09.04.2014. (srijeda) u 16,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
      2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Ivo Janković 
- Sanela Kašner 
- Ivica Predrag 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 
 
 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-21 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Ščapovec, koja će se održati dana  
 

                   09.04.2014. (srijeda) u 17,00 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
      2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Vesna Božić 
- Josip Tučkorić 
- Branka Kašnar 
- Općinski načelnik 
- Upravni odjel 
    

 
 
 



                

  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 014-02/14-01-02 
URBROJ: 238/14-02/01-14-22 
Kloštar Ivanić, 04.04.2014. 
 
Temeljem članka 18. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Kloštar Ivanić 
 
                                                            S A Z I V A M 
 
konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora Kloštar Ivanić, koja će se održati dana  
 

                   09.04.2014. (srijeda) u 17,30 sati 
 
u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 
 
                                                          D n e v n i  r e d : 
 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora, 
      2. Razno. 
 
Konstituirajućoj sjednici dužni su prisustvovati svi članovi vijeća mjesnog odbora izabrani na 
izborima za članove vijeća mjesnog odbora, dana 16.03.2014. godine. 
 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, ili prvi izabrani član s manjim rednim 
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova. 
 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg 
je glasovala većina svih članova vijeća.     
                                          
                                                                                              Načelnik: 
 
                                                                                         Željko Filipović, v.r. 
 
Dostaviti: 

- Božidar Balenović                   - Silvija Smolčić 
- Damir Forijan                          - Nikolina Pavelić 
- Zlatko Golubić                        - Općinski načelnik 
- Jasna Lovreković                    - Upravni odjel 
- Robert Karo 
- Nenad Kukec 
- Željko Jozić 
- Matija Kukec 
- Mislav Lukša 


