REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 238/14-01-19-41
Kloštar Ivanić, 11.09.2019.
ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 10.09.2019. godine s
početkom u 16,15 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, Josip Tučkorić, Damir Kašnar,
Miljenko Majdek, Dragan Vuković, Danijela Bardić, Jozo Vuković, Denis Duvnjak,
Jelena Lacković Žertuš, Nenad Kukec, Sandra Slivar.
ODSUTNI VIJEĆNICI:
Božidar Balenović, Mislav Lukša, Dražen Božić, Ivan Novak.
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent
Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Vlatkica Šilipetar – računovodstveni referent
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 18. sjednice
Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 05.07.2019.
god.
Predlaže se slijedeći
Dnevni red:
-Aktualni sat
1. Razmatranje godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar
Ivanić za 2018. godinu i donošenje Zaključka,
Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević
2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića
Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i
donošenje Zaključka,
Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević

3. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar
Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine,
Izvjestitelj: općinski načelnik
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
a) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godini,
b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,
c) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.
godini,
d) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini,
Predlagatelj: općinski načelnik
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine
Kloštar Ivanić za 2019. godinu i projekcije za razdoblje 2020.-2021. godine kao i I.
Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu,
Predlagatelj: općinski načelnik
6. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod
Privredne banke Zagreb d.d.
Predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na
području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka
Predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava i donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduženje kod Europske banke za
obnovu i razvoj
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna
Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i
članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
Predlagatelj: općinski načelnik
10. Razno.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.

A k t u a l n i s a t:
Izvještaj načelnika.
Od zadnjeg vijeća valja spomenuti:
Završeni su radovi na sanaciju klizišta u I. Vinogradskom odvojku.
Dana 11.7.2019. nam su uplaćena sredstva od APPRR za ulaganje u građenje i opremanje
Dječjeg vrtića na iznos od 3.351.600,00kn. Isti dan smo podnijeli zahtjev za ostatak sredstava
u istom iznosu.

Od zadnje sjednice vijeća još smo dobili dva ugovora od ZŽ. Odjela za poljoprivredu za
sufinanciranje konjogojske izložbena na iznos od 45.000,00 kn i za sufinanciranje čipiranja
pasa od 10.000,00kn.
Danas je uveden izvođač radova zajedno sa nadzorom na izgradnji ograde oko novog groblja
u Kloštar Ivaniću. Radovi se trebaju završiti prije Svih Svetih. Te radove sufinanciramo iz EU
preko Lag-a Moslavina.
Energetska obnovu zgrade općinske uprave nadamo se da kreće krajem mjeseca nakon
provedene potrebne procedure vezano za javnu nabavu.
U tijeku su još uvijek radovi na sanaciji poljskih putova na području naše općine.
Napravljen je prijedlog rebalansa proračuna nakon svih dobivenih sredstava i provedenih
natječaja kako u županiji tako i ministarstvima kako bi do kraja godine još ugovorili određene
radove te iste i završili. Isto tako i potrebna sredstva za kupnju radnih bilježnica su u tom
rebalansu za što smo potpisali ugovor sa školom i županijom.
Velika i mala Gospa su organizirane na već uobičajeni način i sve je prošlo kako i priliči tim
vjerskim događanjima. Isto tako je Hvidra organizirala Hodočašće branitelja i gulašijadu.
Zadovoljni smo s organizacijom i odazivom kako branitelja tako i ostalih sudionika i
posjetitelja.
Streljačka udruga Lipovec je organizirala 3 i 4. 8.2019. državno natjecanje u parnom trapu za
juniore, seniore i veterane na našoj streljani u Lipovcu Lonjskom. Uložili su velik trud u
uređenje samog objekta te uz pomoć roditelja Kloštranskih mažoretkinja koje pomažu i
poslužuju kod svih manifestacija na našoj maloj općini.
Posebne čestitke Ivanu Bertiću na osvojene 2. zlatne medalje i tituli dvostrukog evropskog
juniorskog prvaka Evrope u kick bockingu.
Nenad Kukec:Da li je prošao rok za podnošenje prijave na natječaj za energetsku obnovu
zgrade? U kojoj je fazi isti i kada se kreće sa radovima na obnovi zgrade?
Da li će se završiti ograda u centru Kloštra iza pučkog doma?
Upit za signalizaciju u ul. Stjepana Radića? Prošlo je 4 mjeseca, ništa se nije pokrenulo.
Koga bi trebalo pitati za takvo nešto?
Asfaltirana je ulica od Lipovca, preko Ščapovca, Vinara do Predavca. To je poljski put koji je
asfaltiran. Zamjerka je što nisu složeni mostovi i očišćene grabe.
Koliko je dugačak taj put i koliko je općina izdvojila sredstava za taj projekt?
Načelnik Željko Filipović:
Natječaj za energetsku obnovu zgrade raspisan je i u toku je postupak javne nabave. Nadam
se da ćemo u roku 8 dana, ukoliko neće biti prigovora potpisati ugovor za izvođenje radova.
Za tu zgradu, te zgradu dječjeg vrtića i cestu u Čemernici Lonjskoj zatražili smo 60 %
od Regionalnog razvoja. Sredstva za sufinanciranje bi trebali dobiti do kraja godine i to je
nekih cca 2 mil kn. (za sva tri objekta).
Ograda iza dvorišta pučkog doma nije riješena radi previsokih ponuda, zatražiti ćemo nove
ponude.
Što se tiče Stjepana Radića , Županijska uprava za ceste dala je nalog Županijskim cestama
23.05. da se u roku 15 dana odradi taj posao, a sve prema dokumentaciji koju je općina dobila
Mi smo napravili projekt u suglasnosti sa MUP-om ali ŽC nisu odradile svoj posao.
Treptajuća svjetla će biti naš trošak. Nastojat će da to ipak ne bude naš trošak jer ne možemo
financirati objekte koji nisu u našem vlasništvu.
Što se tiče asfaltiranja puta isti je izveden do Vinara, nastaviti će se do Predavca.
Dobiti ćete podatke koliko je dužina istog i cijena koštanja izvođenja radova u
pismenom obliku.
Jelena Lacković Žertuš:

Na koji način možemo donijeti Odluku da našim ugostiteljima odobrimo duže radno vrijeme
vikendima, za one kojima je to potrebno, a bez da oni svaki puta kada je za to potreba traže
suglasnost za produženje radnog vremena.
Ako se može i na koji način ?
Kada će biti navezen kamen na poljskim putovima u Čemernici Lonjskoj prema Gmanju i
ostalim poljskim putovima?
Kako riješiti problem psa lutalica i onih koji imaju vlasnike a nisu adekvatno zbrinuti, te su
opasnost za djecu i građane? Da li prijaviti komunalnom redaru ili veterinaru?
Podsjećam da sam zatražila od komunalnog odjela da na je na web stranicama Prostorni plan
OKI kojeg je potrebno uskladiti sa Županijskim Prostornim planom.
Načelnik Željko Filipović:
Ugostiteljima sa područja OKI produžetak radnog vremena mogu odobriti prema Odluci
Općinskog vijeća. Za donošenje Odluke odgovor slijedi u pismenom obliku.
Predviđena su sredstva za poljske putove u rebalansu.
Što se tiče navedenog problema sa psima, prvo treba prijaviti komunalnom redaru kako bi se
mogao riješiti problem.
Ići ćemo na izmjene u Prostornom planu OKI, te uskladiti sa Prostornim Planom Zagrebačke
županije.
Denis Duvnjak:
Od strane „Ivaplina“ d.o.o, oštećena je Naftaplinska cesta nakon sanacije propuštanja plina.
Zanima me tko je zadužen za popravak te ceste i dali imate kakav plan sa Naftaplinskom
ulicom?
Načelnik Željko Filipović:
U samom startu kada se dogodilo puknuće „Ivaplin“ i Vodoopskrba i odvodnja dogovorile se
da se ne bi saniralo jer na istom mjestu ide i vodovodna cijev kako ne bi došlo do duplog
troška s obzirom da Vodoopskrba i odvodnja ima namjeru krenuti sa radovima na sanaciji
16.09.2019. Nakon toga potrebna je renovacija kompletne Naftaplinske ulice.
Sandra Slivar:
U kojoj je fazi ideja o realizaciji tržnice u Kloštru Ivaniću?
Načelnik Željko Filipović:
Što se tiče tržnice bila je ideja smjestiti ju u dvorištu pučkog doma. Zbog rekonstrukcije
vodovodne mreže koja je potrebna na tim dionicama i na Trgu Sv. Ivana nije se pristupilo
realizaciji istog.
Zaključuje se aktualni sat u 16,36,
Sandra Slivar polaže svečanu prisegu za zamjenicu predsjednika Općinskog vijeća.
T o č k a 1.
Razmatranje godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar
Ivanić za 2018. godinu.
Ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević upoznaje prisutne sa sadržajem
godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2018.
godinu.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje donošenje Zaključka o
godišnjem obračunu Financijskog plana DV.

Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o godišnjem obračunu Financijskog plana
Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2018. g.
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića
Proljeće Kloštar Ivanić za 2018. g. , te isto prima na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 2.
Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića
Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i donošenje
Zaključka,
Ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević upoznaje prisutne sa sadržajem
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje donošenje Zaključka o
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana
Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana
Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, te
isto prima na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 3.

Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine,
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne sa Godišnjim izvještajem.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
Jednoglasno se donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

T o č k a 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje:
e) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godini,
f) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,
g) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.
godini,
h) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini,
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne sa izmjenama navedenih Programa.
Otvara se rasprava.
U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Josip Tučkorić, Denis Duvnjak.
Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno se usvajaju
I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godini,
Jednoglasno se usvajaju
I Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu,

Jednoglasno se usvajaju
I Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019. godini,
Jednoglasno se usvajaju
I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini,
T o č k a 5.

Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić
za 2019. godinu i projekcije za razdoblje 2020.-2021. godine kao i I. Izmjena i dopuna Plana
razvojnih programa za 2019. godinu,
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne sa I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu
Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i projekcije za razdoblje 2020.-2021. godine kao i I.
Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu,
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.
Jednoglasno se donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTARE IVANIĆ ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2021. GODINU
T o č k a 6.
Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne
banke Zagreb d.d.
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne sa Odlukom o kratkoročnom zaduženju Općine
Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.
Sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa donosi se

ODLUKA
o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić
kod Privredne banke Zagreb d.d.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić odobrava kratkoročno zaduživanje Općine
Kloštar Ivanić uzimanjem kratkoročnog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po
transakcijskom računu za redovno poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu 3.000.000,00 kn
(slovima: tri milijuna kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d..
Članak 2.
Predlaže se kratkoročni kredit uz slijedeće uvjete:
1. Iznos i valuta
2. Vrsta posla
3. Tip posla

3.000.000,00 HRK
Prekoračenje po poslovnom računu - kratkoročno
Novi plasman

4. Namjena posla

Za obrtna sredstva

5. Krajnji rok korištenja
6. Način korištenja

29.11.2020.
Dovođenjem u prekoračenje računa do visine odobrenog
kredita najkasnije do radnog dana koji prethodi danu
dospijeća kredita.

7. Rok i način vraćanja
7.1. Način otplate

Prema mogućnostima klijenta, a najkasnije na dan
dospijeća kredita.

7.2. Krajnji rok vraćanja
8. Kamata

30.11.2020.

8.1. redovna

Fiksna, 2,600000 % godišnje

8.1.1. način obračuna
8.2. zatezna

mjesečno
u visini zakonske zatezne kamatne stope

9. Naknade
9.1. za obradu zahtjeva

0,150000 %, jednokratno, najmanje HRK 1.000,00

9.2. za odobrenje kredita
9.3. za rezervaciju sredstava

0,600000 %, jednokratno, najmanje HRK 500,00
0,250000 % godišnje, tromjesečno, najmanje HRK
1.000,00

10. Osiguranje povrata
10.1. Mjenica

1 (jedan) komada bjanko vlastitih akceptiranih mjenica
'bez protesta' Klijenta, uz mjenično očitovanje.

10.2. Zadužnica
11. Posebne ugovorne obveze

1 (jedna) zadužnica Klijenta
Klijent se obvezuje obavljati 100% svog kunskog platnog
prometa preko svog transakcijskog računa otvorenog u
Banci i 100% svog deviznog platnog prometa preko
računa otvorenih u Banci.

Klijent se obvezuje sve tražbine s osnova ove Odluke, a
posebno s osnova glavnice, redovne kamate, zatezne
kamate, naknada i troškova, platiti na dan dospijeća
tražbina direktnim terećenjem svog transakcijskog računa
koji ima otvoren kod Banke odnosno drugog računa po
određenju Banke o čemu će ga Banka pisano obavijestiti,
i to davanjem elektroničkog naloga za plaćanje od strane
Banke, bez njegove posebne suglasnosti.

Članak 3.
Kratkoročni kredit će se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i realizaciju
investicijskih projekata Proračuna Općine Kloštar Ivanić.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Kloštar Ivanić da zaključi ugovor o kratkoročnom
kreditu – dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu, s Privrednom bankom Zagreb
d.d..
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke
županije.

T o č k a 7.

Rasprava o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke
županije i donošenje Zaključka
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne o Izvješću gore navedenom.
U raspravi učestvuju Damir Kašnar, Jozo Vuković, Josip Tučkorić, Denis Duvnjak, Danijela
Bardić, Nenad Kukec.
Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.
Sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana donosi se
ZAKLJUČAK
o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
na području Zagrebačke županije od 16. srpnja 2019. godine, KLASA: 041-01/18-10/82,
URBROJ: 613-09-19-75, te isto prima na znanje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.
T o č k a 8.
Rasprava i donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj
Predlagatelj: općinski načelnik
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne o Izvješću gore navedenom.
U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Jelena Lacković Žertuš.
Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.
Sa 9 glasova „za“, 1 protiv i 1 suzdržanim glasom donosi se
ODLUKA
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj
Članak 1.
Daje se suglasnost za zaduženje Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
putem dugoročnog financijskog kredita kod EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom za su-financiranje ulaganja u
sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i za
su-financiranje investicija predviđenih u sklopu projekta „Projekt ulaganja u prikupljanje,

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ pod sljedećim
uvjetima:
Iznos i valuta

Osnovni uvjeti
Do 9 milijuna EUR podijeljeno u 2 tranše
TRANŠA 1 u iznosu do 7 milijuna EUR za sufinanciranje ulaganja u projekt Regionalni
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županijeZagreb istok
TRANŠA 2 u iznosu do 2 milijuna EUR za sufinanciranje ulaganja u „Projekt ulaganja u
prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda na području aglomeracije Vrbovec“

Vrsta kredita

Kredit dugoročni - EUR

Namjena kredita

Sufinanciranje
projekta
"Regionalni
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije –
Zagreb istok – RVS" i "Projekt ulaganja u
prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda na području aglomeracije Vrbovec"
Temeljem zahtjeva za isplatom i to:
Iznosa ne manjim od 500.000 EUR za isplate
Tranše 1.
Iznosa ne manjim od 250.000 EUR za isplate
Tranše 2.
Šestomjesečni EURIBOR + 1,40%

Dinamika korištenja kredita

Ukupna kamatna stopa
Rok i način otplate kredita

Naknada za odobrenje
Naknada za nepovučena a rezervirana sredstva
Naknada za prijevremenu otplatu
Instrumenti osiguranja kredita

9 godina uključujući do 2 godine počeka u
polugodišnjim anuitetima i to 20. ožujka i 20.
rujna svake godine do otplate
0,85% (76.500 EUR)
0,1% tijekom prve godine, 0,5% nakon prve
godine
Bez naknade
Zalog nad bankovnim računom trgovačkog
društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke
županije d.o.o.
Zadužnica
Ugovor o osiguranju novčane tražbine
ustupanjem tražbine po osnovi osiguranja

Članak 2.
Povrat kredita Tranša 1. za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke
županije - Zagreb istok“ osigurava se iz naknade za razvoj na cjelokupnom vodoopskrbnom
području javnog isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Povrat kredita Tranša 2. za projekt „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ osigurava se iz naknade za
razvoj Grada Vrbovca.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku Zagrebačke
županije.
T o č k a 9.
Rasprava i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine
Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
Izvjestitelj općinski načelnik.
Načelnik Željko Filipović upoznaje sa Izmjenom i dopunom Odluke.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava.
Jednoglasno se donosi

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019.
godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna
Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača, koju je donijelo
Općinsko vijeće, KLASA: 006-01/19-01/01, URBROJ: 238/14-01-19-02, dana 31.01.2019.
godine.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 15 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće političke
stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača, kako slijedi:
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska narodna stranka – HNS
Hrvatska demokratska zajednica- HDZ
Nezavisna lista boljih – NLB
Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste
grupe birača nositelja B. Balenović
Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti
Hrvatska seljačka stranka- HSS

4 (četiri) člana
2 (dva) člana
3 (tri) člana
2 (dva) člana
2 (dva) člana
1 (jedan) član
1 (jedan) član

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranim s
liste grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za
2019. godinu razmjerno broju njenih članova i podzastupljenom spolu članova Općinskog
vijeća u iznosima kako slijedi:
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska narodna stranka – HNS

2.400,00 kn
1.200,00 kn

Hrvatska demokratska zajednica- HDZ
Nezavisna lista boljih – NLB
Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste
grupe birača : Božidar Balenović
Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s liste
grupe birača: Jozo Vuković
Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti
Hrvatska seljačka stranka- HSS
Podzastupljeni spol- Socijaldemokratska partija Hrvatske
Podzastupljeni spol- Hrvatska demokratska zajednica
Podzastupljeni spol- NLB
kn_______________
UKUPNO:

1.800,00 kn
1.200,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
600,00 kn
60,00 kn
60,00 kn
60,00
9.180,00 kn“

Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
“Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačit će se na žiroračun političke stranke,
odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s
liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili
završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se
tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata osim u slučaju
donesene Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke
županije.

T o č k a 11.
Razno
Vođenje sjednice preuzima zamjenica predsjednika Općinskog vijeća, Sandra Slivar.
Nitko se ne javlja za raspravu u točki razno.
Zaključuje se sjednica u 18,00 sati.
Zapisničar:
Lidija Zubatović

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac

