REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 238/14-01-18-27
Kloštar Ivanić, 29.08.2018.

ZAPISNIK

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 28.08.2018. godine s početkom
u 16,20 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, Jelena Lacković
Žertuš, Josip Tučkorić, Danijela Bardić, Damir Kašnar,Nenad Kukec,Miljenko Majdek,.
Denis Duvnjak, Mislav Lukša,
Božidar Balenović pridružuje se sjednicu u 16,25.
ODSUTNI VIJEĆNICI:
Ivan Novak, Josip Vrbat, Damir Kašnar, Dragan Vuković, Jozo Vuković
OSTALI PRISUTNI:
Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Sanela Đura – Pročelnica JUO
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger i Siniša Klasić.
Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 11. sjednice
Općinskog vijeća. Otvara se rasprava.
Mislav Lukša:Iz ovog zapisnika ne mogu saznati tko je što rekao i što je zaključeno.

Pitanja koja sam uputio pismenim putem za prošlu sjednicu Općinskog vijeća nisu upisana u
zapisnik, niti na njih nije dat odgovor.
Bila je praksa da se pitanja vijećnika koji nisu bili prisutni, njihova su pitanja čitana, a Vi ste
zaključili da ja nemam to pravo.
Krešimir Bunjevac: Vaš dopis nije čitan na sjednici Općinskog vijeća tako da pitanja nisu
mogla biti ni upisana. Do sada nije bilo takvih zahtjeva vijećnika.
Daje se na glasanje zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća
održane 11.07.2018.
Daje se na glasanje prijedlog dnevnog reda kako je navedeno u sazivu.
Mislav Lukša: Prva i druga točka trebale su biti objedinjene, sjednica je nepripremljena.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se predloženi dnevni red.

Dnevni

r e d:

Aktualni sat.
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri
Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić;
Predlagatelj: općinski načelnik
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže Dječjih vrtića na području Općine Kloštar
Ivanić;
Predlagatelj: općinski načelnik
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na
projektu “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok” ;
Predlagatelj: općinski načelnik
4. Razno
Aktualni sat:

Branko Šafran, zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić podnosi Izvješće o izvršenim
aktivnostima u periodu od održavanja prošle sjednice vijeća do danas.
U ljetnom periodu godišnjih odmora sve je spremno za prijavu na natječaj 4.9. Energetska
obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić. (04.09.2018.g.).

16.08.2018. podnesena prijava na javni poziv MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA za dodjelu sredstava za provedbu EU projekata – za DV Proljeće dogradnja i
adaptacija
– ostvariti će se 70% vlastitog učešća odnosno 1.427.188,16 HRK
16.08.2018. podnesena prijava na javni poziv MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA za dodjelu sredstava za provedbu EU projekata – za REKONSTRUKCIJA
CESTE ČEMERNICA LONJSKA
– ostvariti će se 70% vlastitog učešća odnosno 139.484,39 HRK

Tu valja napomenuti da smo te dvije prijave podnesli prvi u Republici Hrvatskoj, iza nas je
prijava Zagrebačke županije, te će se nama prvima i odobriti sredstva.

10.08.2018. podnesen zahtjev za INA SPONZORSTVO – odobreno 23.000,00 HRK za
ugradnju solarnih panela na DV Proljeće, očekuje se potpisivanje Ugovora
26.07.2018. sklopljen Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada
– 85% iznosa financira Fond, 15% Općina, iznos će se znati kada Fond provede javnu nabavu
za kupnju spremnika
20.07.2018. sklopljen Ugovor sa Zagrebačkom županijom na iznos 250.000,00 HRK za
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE - ulice
Put u raj i Poljanski breg prema prijavi od 09.07.2018. na Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
19.07.2018. - sklopljen Ugovor sa Zagrebačkom županijom na iznos 200.000,00 HRK za
PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA
prema prijavi od 15.06.2018. na Upravni odjel za poljoprivredu – izgradnja ograde na DV
16.07.2018. sklopljen Ugovor sa Zagrebačkom županijom na iznos 240.000,00 HRK za
sufinanciranje vlastitog udjela EU projekta
DV Proljeće – rekonstrukcija i dogradnja sukladno javnom pozivu Upravnog odjela za EU
fondove i prijavi od 24.05.2018.
Kada se sve zbroji: sredstva EU fondova, Ministarstva reg. razvoja i EU fondova i
Zagrebačke županije, naš udio u izgradnji vrtića će biti, ovisno o dolasku tih sredstava,
takoreći – zanemariv, praktično trošak kamata za kreditiranje, te se moramo pohvaliti tom
činjenicom da smo uspjeli osigurati Dječji vrtić sa dovoljno kapaciteta za svu djecu. Dogradili
smo Dječji vrtić i puštamo u rad investiciju tešku skoro 9 milijuna kuna a naš trošak bit će
između 2% do 3% od cijele investicije. Treba posebno naglasiti da smo to ostvarili unutar
Jedinstvenog upravnog odjela sa djelatnicima ove Općine i ne postoji bolji primjer u RH te
smo ponosni na tako ostvarene rezultate koji će se odraziti na boljitak općine i ostajanje
stanovništva na ovim prostorima, kao što vidimo po prijavama roditelja za upis djece u vrtić,

koji su prepoznali naš trud i zalaganje kao osnovne pokretaće razvoja ove Općine i odlučili
nastaviti zajedno sa nama u bolju budućnost jer samo zajedničkim snagama možemo uspjeti.

05.07.2018. sklopljen Ugovor sa Ministarstvom demografije za projekt ulaganja u objekte
DV na iznos 421.335,00 HRK
307.130,00 HRK – DV Proljeće – vanjsko dječje igralište, sigurnosna
antitraumatska travnata rešetka, izrada energetskog certifikata
114.205,00 HRK – područni objekt – popravak krova – novi pokrov (lim)
Sukladno dobivenim sredstvima provode se postupci jednostavne nabave i uskoro započinje
izvođenje navedenih radova kao i dobava opreme za potrebe Dječjeg vrtića ali i ulaganje u
sanaciju ostalih općinskih objekata – sanacija stubišta DVD Kloštar Ivanić i uređenje groblja
Sobočani kako bi se mogao sklopiti ugovor sa Ministarstvom graditeljstva o sufinanciranju tih
radova.
U 9-tom mjesecu započinju radovi na investicijskom održavanju cesta na području općine, a
naručeno je i održavanje javne rasvjete na cijelom području općine. Sljedeći tjedan počinje
nova školska godina te ćemo i to kao općina obilježiti prigodnom dobrodošlicom djece i
roditelja i podijelom poklona prvašićima te organizirati i svečano otvorenje vrtića.
Slijedi nam “Gulašijada” 1.9. i proslava blagdana Male Gospe zajedno sa hodočašćem naših
branitelja.
Jelena Lacković Žertuš postavlja pitanja.
1. Parcela prije sajmišta u Čemerničkoj – općinska zemlja na koju je također kao i na
groblju u Bešlincu bilo navažano svega i svačega, što Vi i Vaši djelatnici nazivate
zemljanim materijalima, parcela je zarasla u ambroziju i travu cca metar visine.
Da li će si općina sama napisati kaznu za neodržavanje zemljišta ili što će biti s time?
Živim u ulici do tog sajmišta već 33 godine i prvi put sam naišla na zmije na tom
sajmištu, nikada prije ih ja tu nisam vidjela. Istina je da još nisu velike kako bi mogle
biti ali zar treba doći do toga i to dopustiti?
2. U ponedjeljak nam počinje nova školska godina, ponovno će biti puno djece na cesti,
pogotovo naših prvašića, koji još ni ne znaju što ih sve čeka niti su svjesni opasnosti s
kojima će se susresti.
Ponavljam pitanja koja su ovdje bila postavljena već nekoliko puta i to od drugih
kolega. Zaobilaznica iza naše škole, da li je riješeno što sa problemom rasvjete jer će
nam za koji tjedan biti mrak već u 18,oo sati kada djeca idu kući. Kolega vijećnik je
postavio pitanje za mogućnost postavljanja ležećih policajaca kod plavog bunara u
ulici Stjepana Radića . Nisam vidjela da se nešto pomaknulo, pa me evo zanima i
izlazak iz moje ulice, znači iz Vinarske u Čemerničkoj, nemamo nikakvu “zebru”,
izlazimo iz ulice u kojoj nema nogostupa, a također je nova i ravna cesta te se ljudi
brže povezu, a nažalost smo svjedoci svakodnevnih nesreća na cestama.
Dali postoji mogućnost da se barem uskoro nastavi sa radovima produžetka nogostupa
od Predavca pa dalje prema Bešlincu?
I molim Vas da Vaš odgovor ne bude; budemo vidjeli sa Županijskim cestama jer
mislim da nijedan život nema cijenu i bolje da poduzmemo sve što možemo prije nego
se ne daj Bože desi neka nezgoda i ponovno netko nastrada.

3. Ljudi se stalno žale da ne dobivaju odgovore kada šalju upite komunalnom redaru za
bilo kakve problem. Zanima me zašto služba ne odgovara na postavljena pitanja jer ne
može se reći da se nije stiglo odgovoriti na pitanja koja su bila postavljena još u
trećem mjesecu ove godine a sad je kraj 8. mjeseca a rijetko i kada se dogodi odgovor,
ne piše tko je odgovorio i koliko je staro to pitanje na koje je dat odgovor, a ti rijetki
odgovori koji se dogode ne mogu se ni nazvati odgovorom, a to će Vam potvrditi i
stanovnici Bešlinca koji su ogorčeni odgovorom Vaših službi, vezano uz groblje na
kojem raste korov a koševi se prazne tko zna kada.
Branko Šafran: Vezano za pitanje koje se tiče javne rasvjete koja je na kompletnom
području Općine Kloštar Ivanić obuhvaćena sa zamjenom na LED rasvjetu i to je
isprojektirano i za zaobilaznicu. U narednom periodu će se pokrenuti izmjena iste dok
se izabere najbolji model. Da li će to biti po ESCO modelu ili nekom drugom odlućiti
će se na slijedećem vijeću.
Odgovore na ostala pitanja dobiti ćete u pismenom obliku.
Mislav Lukša: Pitanja u ime kluba, kako funkcioniraju općinske službe u ovom
ljetnom periodu?
Na postavljena pitanja poslana 11.07. 2018.mogu prihvatit da niste htjeli na vijeću
koje je tada održano odgovoriti na njih. Ta pitanja spadaju kao i svaka druga u sva
ostala koje vijećnik može uputiti općinskim službama.
Zašto od 11.07.nitko nije odgovorio na pitanja koje sam postavio kao vijećnik i kao
predsjednik mjesnog odbora Kloštar Ivanić?
To je degradacija funkcije mena kao vijećnika i kao predsjednika najvećeg mjesnog
odbora koji se ponudio u organizaciji Velike Gospe.
Molim predsjednika Općinskog vijeća da sprijeći degradaciju nas u funkciji
predsjednika mjesnog odbora i vijećnika.
Na naša pitanja treba odgovoriti, svi rokovi su prošli za odgovore na ta postavljena
pitanja.
Ja nisam htio preko ljeta nikome prijavljivati, i molim da se odgovori na moja pitanja.
Zanima me da li se općina pretvorila u poligon za uhljebništvo? Zapošljava se po
stranačkim i po rodbinskim vezama počevši od bivšeg donačelnika (sada vijećnika)
preko službenica i njihovih kćeri dok muževi odrađuju na groblju. Zanima me odgovor
na to pitanje, jer se puno priča o uhljebništvu, zapošljavanju po stranačkim i
rodbinskim vezama. Unaprijed pola godine se zna tko će raditi u vrtiću na
računovodstveno financijskim poslovima.
Ravnateljica Dječjeg vrtića nije kriva ona radi kako joj Vi nalažete.
Mislav Lukša postavlja pitanja u osobno ime.
Zašto se stanovnicima koji nisu priključeni na legalnu kanalizaciju na području Općine
Kloštar Ivanić naplaćuje usluga odvodnje otpadnih voda (ne razvoj odvodnje, koji se isto
naplaćuje?
Tko kontrolira isto od strane općine i što se može učiniti po tom pitanju da građani to ne
plaćaju jer nemaju tu uslugu? (U ul. kralja Tomislava i u Ščapovcu to postoji).
Što je sa općinskim objektima, posebno dom DVD-a Kloštar Ivanić koji je u katastrofalnom
stanju (stepenice i krov)?
Kada se misli mjenjati salonitni krov i popraviti narušena statika doma?
Pučki dom u Vinarima koji je u katastrofalnom stanju, kada se misli sanirati?

Kako smo financijski završili proslavu Velike Gospe?
Molim da mi se pismeno pošalje tablica i popis prihoda i rashoda sa popratnom
dokumentacijom (kopije faktura ulaznih i izlaznih) koja se odnosi na Veliku Gospu?
Kada se planira krenuti za izgradnjom nogostupa u ulici kralja Tomislava?
Branko Šafran: Što se tiče stepenica za objekat DVD-a, proveden je natječaj, prikupljene su
ponude za sanaciju istih.
Sa ministarstvom će se sklopiti Ugovor o sufinaciranju tog projekta.
Što se tiče salonitnih ploča na krovu pristupiti će se izmjeni kada će se isto vršiti i na objektu
DV. Što se tiče statike na objektu DVD-a , object je rađen pred puno vremena bez
građevinskih dozvola te statika nije zadovoljavajuća.
Ostale odgovore na postavljena pitanja dobiti ćete u pismenom obliku.
Završava se aktualni sat.

T o č k a 1.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem
vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.
Grozdana Jakovljević, ravnateljica Dječjeg vrtića upoznaje prisutne sa prijedlogom
Odluke o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić;
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša.
Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11. vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri
Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić
I.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je dana 07.03.2018. prijedlog
Plana upisa djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2018./2019. na koji je općinski
načelnik dao suglasnost dana 14.03.2018.g.
II.
Općinsko vijeće odlučuje da se u svrhu smještaja sve djece u vrtić i usklađenja sa odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe u proširenom objektu
centralnog vrtića Proljeće na adresi Naftaplinska 23/a ustroje dvije nove odgojne skupine i to:
djeca u dobi od 19 do 24 mjeseca te grupa djece u četvrtoj godini života kao i da se tri

odgojne skupine presele iz područnog objekta Livada na adresi Trg Sv. Ivana 1 u dvorištu
Pučkog doma gdje će se nastaviti provoditi program predškole u prijepodnevnim satima.
III.
U svrhu osiguranja prostornih i materijalnih uvjeta za smještaj sve djece u vrtić – prijavljenih
po natječaju za upis u pedagoškoj godini 2018./2019. Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić
donijelo je dana 10.07.2017. godine Odluku o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnog
projekta dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici dok su financijski uvjeti
za provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja osigurani Programom javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju i Odlukom o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.
IV.
Općinsko vijeće obvezuje Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić da temeljem ove Odluke zatraži
od Službe za društvene djelatnosti pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji –
ispostava Ivanić-Grad izdavanje rješenja o početku rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
u promijenjenim uvjetima, te odobrenje početka obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja za 2 odgojne skupine u prostoru Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
T o č k a 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže Dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić;
Grozdana Jakovljević, ravnateljica Dječjeg vrtića upoznaje prisutne sa Planom mreža Dječjih
vrtića na području Općine Kloštar Ivanić;
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša.
Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11. vijećnika.
Jednoglasno se donosi

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić utvrđuju se ustanove
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te
razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.
Članak 2.

Općina Kloštar Ivanić ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih
kapaciteta za djecu s područja Općine Kloštar Ivanić u ustanovama predškolskog odgoja i
sufinanciranjem ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u
Proračunu Općine Kloštar Ivanić, za tekuću godinu.
Članak 3.
Mrežu dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić čine:
Dječji vrtić

Adresa

Osnivač

Program

Smještajni
kapacitet

DJEČJI VRTIĆ
PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a,
10312 Kloštar Ivanić

Općina
Kloštar Ivanić

Program
odgoja i
obrazovanja
djece rane i
predškolske
dobi
uključuje
redoviti
cjelodnevni
(10 satni)
program.
Postoji i kraći
program za
rano učenje
engleskog
jezika i
dramsko
scenski
program

do 200 djece

PODRUČNI
OBJEKT
DJEČJEG
VRTIĆA
LIVADA

Trg Sv. Ivana 1 u
dvorištu Pučkog doma

Općina
Kloštar Ivanić

Program
predškole u
trajanju od
250 sati
godišnje po 3
sata dnevno.
(od 01.10.31.05.).

do 45 djece

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića Općine Kloštar Ivanić može se proširivati osnivanjem novih dječjih
vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.
Na području Općine Kloštar Ivanić mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima
Općina Kloštar Ivanić nije osnivač, ali Općina ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja
djece u tim ustanovama.
Članak 5.
U slučaju potrebe i po zahtjevu roditelja smještaj djece s područja Općine Kloštar Ivanić u
dječjem vrtiću na području druge jedinice lokalne samouprave Općina Kloštar Ivanić može
sufinancirati u slučaju da vrtić iz članka 3. ove Odluke ne provodi program rada s djecom s
posebnim potrebama.
Članak 6.
Ovaj Plan dostavlja se Zagrebačkoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na
području Zagrebačke županije.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića u Općini Kloštar
Ivanić KLASA:601-01/10-01-08, URBROJ:238/14-01-10-01, od 15.07.2010. godine.
Članak 8.
Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

T o č k a 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu
“Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok” ;
Izvjestitelj po ovoj točci je Ozren Đurašin, koordinator u jedinici za pripremu i provedbu EU
projekata.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi učestvuje vijećnik Mislav Lukša.
Zaključuje se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11. vijećnika.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu
„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“
I.
Općina Kloštar Ivanić ovime prihvaća sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu
„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ s gradovima: Grad

Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Vrbovec i Grad Ivanić-Grad te općinama: Općina
Rugvica, Općina Križ, Općina Brckovljani, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina
Farkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica i Općina Rakovec kao partnerima i trgovačkim
društvom Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kao isporučiteljem vodne
usluge, koji je u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić na potpisivanje Ugovora iz točke 1.
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama
Općine Kloštar Ivanić.
Razno
Pod točkom razno nema rasprave.
U 17,20 zaključuje se 12. sjednica Općinskog vijeća.
Zapisničar:

Predsjednik

Lidija Zubatović

Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac

