
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-20-54 

Kloštar Ivanić, 30.06.2020. 

 

       
 

                                            Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 30.06.2020. godine s početkom 

u 16,10  h u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.  

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, Dragan 

Vuković,  Danijela Bardić, Jozo Vuković,  Nenad Kukec, Božidar Balenović, Dražen 

Božić,Miljenko Majdek ,Damir Kašnar. 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

Mislav Lukša, Sandra Slivar, Jelena Lacković Žertuš, Ivan Novak. 

Denis Duvnjak  ispričao nedolazak na vijeće  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić, 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI, 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent, 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, 

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent u OKI, 

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 23. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10  vijećnika.  

Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom  usvaja se  Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog 

vijeća održane 23.04.2020. god.   

            

Predlaže se slijedeći  
 

 

 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
 

   

 

 



Za 24. sjednicu predlažem slijedeći 

 

 

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje : 

a) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2020. g.,    

b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2020. g., 

     c)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini, 

           d)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini, 

           e)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 

                 Ivanić u 2020. godini,  

           f)   I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020.  

                godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu. 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

  Predlagatelj: općinski načelnik           

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih 

projekata: Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, Kloštar Ivanić; Izgradnja javne 

rasvjete i Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine 

Kloštar Ivanić 

 Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić kod HBOR-a, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić kod PBZ, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine 

Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju devete odgojne skupine  

redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada, 

 Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune 

Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. 

za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

10. Razno. 
                                                                                                                  

Načelnik Željko Filipović daje izvješće. 

 

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Slijedom nastale situacije a vezano za COVID-19 u Općini Kl.Ivanić Stožer CZ djelovao je i 

poduzimao radnje koje su im dolazile od državnog stožera. Tu valja napomenuti da je stožer 

na čelu sa načelnikom stožera djelovao i ispunio sve zadaće uz pomoć  dviju udruga iz 

Domovinskog rata a to su HVIDRA Kl.Ivanić i RIS Kutina podružnica u Kloštar Ivaniću i 



Vatrogasne zajednice i vatrogasaca naše općine.  Rezultat sam govori za sebe jer do sada nije 

bilo pozitivnih na Corona virus  na našem području. 

Općina je započela sa provedbom programa ZAŽELI zajedno sa Gradom Ivanić Grad  i 

Općinom Križ. Danas su  sklopljena tri ugovora sa djelatnicama na 2,5 godine te će se brinuti 

o 15 domaćinstava sa područja naše općine. Projekt se sufinancira iz evropskih izvora preko 

ministarstva tako da je to već 5. EU projekt na našem području. 

Nakon što je krajem ožujka i početkom travnja mraz poharao naše područje komisija za štete 

je napravila super posao i izvršila kontrolu gospodarstva koji su oštećeni te do 6.6. predala 

kompletno izvješće o nastalim štetama na 18 gospodarstva u vrijednosti od preko 9 miliona 

kuna. 

Isto tako i rad vrtića je nakon zatvaranja 19.3. ponovo otvoren od 25.5. djelomično a od 1.6. 

stalno uz primjenu svih mjera koje propisuju za takvu ustanovu. 

Dana 7.6. tvrtka Naturalis organizirala je tečaj za rukovanje pesticidima na našem odručju. 

Slijedom poslanih zahtjeva za sufinanciranje sredstava za različite namjene  možemo reći da 

smo od APPPRR dobili odluku o sufinanciranju izgradnje ograde na groblju Kloštar u iznosu 

od 220.000,00 kn. Zatim od Ministarstva graditeljstva u iznosu od 168.000,00 kn za izgradnju 

nogostupa u ulici Kralja Tomislava, od Zagrebačke Županije 70.000,00 kn za izradu projekta 

energetske obnove pučkog doma, 10.800,00 kn za tehničku pomoć kod realizacije ceste 

Čemernice. 

Dana 24.lipnja djelatnici Fonda za zaštitu okoliša izvršili su kontrolu na objektu i izvršenim 

radovima energetske obnove zgrade općine te je slijedom toga odobren predzadnji zahtjev za 

sufinanciranje. Slijedom toga idućih dana će biti uplaćeno preko 291.000,00 kn te nakon toga 

će biti zatražen zadnji zahtjev na puno manji iznos. Nakon izbora slijedi preseljenje upravnog 

odijela u zgradu.  

Radovi na izgradnji nogostupa autobusnih stanica i površinske cestovne odvodnje su započeli 

1.6. Vrijednost radova je 1.927.000kn. Rok izvođenja 31.10. Za sada radovi idu jako dobro te 

očekujemo da se isti i završe puno prije roka. 

Sa današnjim danom smo dobili pravomoćnu građevinsku dozvolu za drugi dio trase 

nogostupa u ulici Kralja Tomislava. 

Sve vrijeme teku radovi na izradi vodovoda na našem području u sklopu izgradnje RVS Istok. 

Ovaj tjedan ćemo dobiti od izvoditelja plan sanacija tj. Asfaltiranja ulica nakon prolaska 

vodovoda koje treba prvo „ istlaćiti“ pa nakon toga slijedi sanacija istih. 

Ove godine nismo organizirali svečanu sjednicu povodom dana općine već smo u sklopu mise 

koja se organizira povodom Sv. Ivana Krstitelja dijelom ta sredstva namijenili za zakusku 

poslije mise na parkiralištu same crkve Sv. Marije za sve koji su bili na misi. 

Danas je ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće sa PBZ u Bjelovaru potpisala donaciju od 

20.000,00 kn koju će namijeniti za opremanje 9. odgojne skupine za narednu pedagošku 

godinu.  

 

Nenad Kukec: Sutra je već 07.07. a ništa se nije počelo raditi na krpanju udarnih rupa na 

prometnicama na području Općine Kloštar Ivanić. Da li je to uskoro u planu ? 

Sanacija Naftaplinske stoji već 3 godine. Kada planirate sanaciju vodovodne mreže i 

rekonstrukciju ceste u Naftaplinskoj ulici? 

Da li će se ulice u kojima se izvode radovi sanirati asfalt samo u polovici ceste ili cijela 

površina ceste? 

 

Načelnik Željko Filipović: Krpanje cesta je dijelom izvedeno, u Vukovarskoj ulici i pojedinim 

lokacijama.  

Za ulice gdje idu vodovodi izvođač ima u planu sanirati polovicu ceste, a drugu polovicu bi 

sanirala općina o svom trošku.  



U Vukovarskoj ulici u jednoj polovici ide vodovodna mreža, a drugi dio ceste polagati će se 

iduće godine kanalizacija tako da će se ta druga dionica sanirati iduće godine.  

Vodoopskrba i odvodnja imaju mogućnost  raspisati već sad natječaj za navedene radove.  

Gdje ide iskop asfaltirati će se cijela površina ceste.  

 

Božidar Balenović: Kakva je situacija sa košnjom trave oko apoteke koja se ne kosi redovito? 

Pitanje vodovoda i sanacije ulice Vidikovac i Vinogradske ulice.  

Završetak radova kasni 6 mjeseci. Sada je prašina i sve je raskopano, do sada je bilo blato.  

Razumijem da radove izvodi  Zagrebačka županija ali je to na našem području pa bi načelniče 

trebalo nešto poduzeti.  

Da li će udarne rupe biti pokrpane u svim selima ili samo u Kloštru? 

Ležeči policajci na prometnicama gdje auti jure ko ludi i postoji velika opasnost za pješake i 

ostale sudionike u prometu ,da li se što poduzelo za rješavanje istog? 

Pomoć poduzetnicima u doba Corone? 

Pomoć općine Kloštar Ivanić bila je u vidu oslobođenja najma za one koji su u općinskom 

najmu i slično, zanima me što je sa svim ostalim poduzetnicima s područja OKI? 

Da li je bilo potrebno da se pozovu svi poduzetnici ili da im se uputi neko pismo podrške da 

vide da se misli na njih.  

Kada se Upravni odjel seli nazad u obnovljenu općinsku zgradu? 

Rekli ste poslije izbora. Zanima me kojih izbora? 

Načelnik, Željko Filipović: Što se tiče košnje trave kod apoteke, kod slijedeće košnje biti će 

pokošeno.  

Radovi na Vidikovcu i I Vinogradskom odvojku odnose se na izgradnju vodovoda u 

realizaciji VOIO ZŽ. Isto bi trebalo biti završeno 15.07.i nakon toga krenulo bi se u 

asfaltiranje. Rok izvršenja radova je 2 godine, postoji dinamika izvođenja radova. Ne možemo 

utjecati na rok završetka radova već samo da se sanira polovica ceste a mi da asfaltiramo 

drugu polovicu.  

Što se tiče „ležećih policajaca“ prvenstveno na potezu Vinogradske, napravili smo projektno 

rješenje i dali izraditi ŽUC ali ista nije prihvaćena od njihove strane.  Prihvaćena je u ul. 

Stjepana Radića. Dat je nalog da se postavi rotirajuće svjetlo koje još do danas nije 

postavljeno.  

Mjere poduzetnicima povrat poreza. Preseljenje UO nakon parlamentarnih izbora.  

Krešimir Bunjevac:Da li izvođači radova imaju neke odredbe po kojima rade a da ne ometaju 

rad drugih firmi i građana u njihovom radu.  

Odvojak Vukovarske ulice bio je zatvoren nekoliko sati bez mogućosti ulaska i izlaska. 

Potrebno je da se iste firme upozori da bahatost u našoj općini ne prolazi.  

Načelnik, Željko Filipović: Nitko nas nije obavijestio za prekop prometice. Isto je potrebno da 

mi možemo na svojim web stranicama obavijestiti građane o prekopu i isto tako moraju dobiti 

suglasnost na isto.  

U 16,35 zatvara se aktualni sat.    

 

                                                T o č k a  1.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje : 

a) I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2020. g.,    
b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2020. g., 

c)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini, 

      d)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini, 

      e)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 



                 Ivanić u 2020. godini,  

       f)   I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020.  

           godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu. 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Vlatkica Šilipetar upoznaje sa izmjenama i dopunama navedih Programa.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović, načelnik Željko Filipović.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

U vijećnici je prisutno 10 vijećnika. 

 

Jednoglasno se donose  

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

               infrastrukture za 2020. g.,    

 

Jednoglasno se donose  

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture za 2020. g., 

 

Jednoglasno se donose  

          I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini, 

 

Jednoglasno se donose  

 

           I. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini, 

 

Jednoglasno se donose  

           I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar 

                 Ivanić u 2020. godini,  

 

Jednoglasno se donose  
 

         I. Izmjene i dopune  Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020.  

                godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu. 

 

                                         T o č k a 2.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa I.Izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. Godinu.  

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

      Jednoglasno se donose  

I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. 

godinu, 
 

                                                       T o č k a  3.  
 

                                                      

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih 

projekata: Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, Kloštar Ivanić; Izgradnja javne 



rasvjete i Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar 

Ivanić 

 Predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa prijedlogom gore navedene Odluke. 

     Otvara se rasprava.  

     U raspravi učestvuju Nenad Kukec, Božidar Balenović, zamjenik načelnika Branko Šafran.  

     Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

     Jednoglasno se donosi  

 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih projekata  

Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, Kloštar Ivanić; Izgradnja javne rasvjete i 

Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić  

 

 

I. 

 Prihvaćaju se kapitalni projekti K100601 Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, 

Kloštar Ivanić, koji uključuje izgradnju i stručni nadzor izgradnje nogostupa u Ulici kralja 

Tomislava, Kloštar Ivanić, kapitalni projekt K100602 Izgradnja javne rasvjete, koji uključuje 

izgradnju javne rasvjete i stručni nadzor izgradnje javne rasvjete i kapitalni projekt K100605 

Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić, koji 

uključuje rekonstrukciju – energetsku obnovu i stručni nadzor nad rekonstrukcijom – energetskom 

obnovom sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić. 

 

II. 

 Planirana vrijednost kapitalnih projekata iz točke I. ove Odluke u 2020. godini ukupno 

iznosi 13.200.000,00 kuna (slovima:trinaestmilijunadvjestotisućakuna). 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić utvrđuje potrebna sredstva za njezino financiranje 

kako slijedi: 

Red. 

 br. 

Naziv i namjena investicije Planirana 

vrijednost u 

2020. godini 

Izvori financiranja 

1. Izgradnja nogostupa u Ulici kralja 

Tomislava, Kloštar Ivanić  

  1.870.000,00 kn 

 

 

 

  2.810.000,00 kn 

     

 

- novčani kredit PBZ 

2020. godina (otplata 

kredita u razdoblju od 

2021. – 2032.godine) 

- sredstva proračuna 

2. 

 

 

Stručni nadzor izgradnje nogostupa u Ulici 

kralja Tomislava, Kloštar Ivanić 

     120.000,00 kn - sredstva proračuna  

3.  Izgradnja javne rasvjete  

  1.100.000,00 kn 

 

   

- novčani kredit PBZ 

2020. godina (otplata 

kredita u razdoblju od 

2021. – 2032.godine) 

 

  

4. Stručni nadzor izgradnje javne rasvjete        30.000,00 kn - novčani kredit PBZ 



2020. godina (otplata 

kredita u razdoblju od 

2021. – 2032.godine) 

 

  

5. 

 

 

 

Projekt rekonstrukcije – energetske obnove 

 sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić 

  7.060.000,00 kn 

 

- novčani krediti HBOR 

2020. godina (otplata 

kredita u razdoblju od 

2021.–2031.godine 

 

6.  

 

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom - – 

energetskom obnovom sustava javne 

rasvjete Općine Kloštar Ivanić 

    210.000,00 kn - novčani krediti HBOR 

2020. godina (otplata 

kredita u razdoblju od 

2021.–2031.godine 

 

 

 

 

UKUPNO 10.270.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

2.930.000,00 kn 

     

- novčani krediti od 

financijskih institucija 

2020. godina HBOR i 

PBZ (otplata kredita u 

razdoblju od 2021.–

2032.godine) 

 

- sredstva proračuna 

2020. i 2021. godina 

 

 

III. 

 Za potrebe provođenja kapitalnih projekata, Općinsko vijeće daje suglasnost 

Općinskom načelniku Općine Kloštar Ivanić: 

- za provedbu svih radnji i postupaka vezanih uz provođenje otvorenih postupaka 

javne nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih mjerodavnih 

postupaka nabave, 

- za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, 

- za sklapanje ugovora o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem, nakon 

provedenih postupaka nabave, 

- za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru s odabranim ponuditeljem, nakon 

provedenih postupaka nabave, 

- za donošenje drugih akata potrebnih za realizaciju nabave predmetnih radova, roba 

i usluga. 

  

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke   

            županije. 

 

                                               T o č k a  4. 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić kod HBOR-a, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Načelnik Željko Filipović upoznaje sa prijedlogom  Odluke o dugoročnom kreditnom 

zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod HBOR-a.  



Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Nenad Kukec.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 8 glasova “za” i 2  suzdržana glasa donosi se   

 

 

O D L U K A 

o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod HBOR-a 

 

Članak 1. 

 Odobrava se dugoročno zaduženje Općine Kloštar Ivanić putem dugoročnog kunskog 

kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Zagreba u iznosu 7.270.000,00 HRK 

(slovima:sedammilijunadvjestosedamdesettisućakuna) za financiranje kapitalnog projekta 

Općine Kloštar Ivanić i to: 

1. K100605 Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete 

Općine Kloštar Ivanić, koji uključuje rekonstrukciju – energetsku obnovu i 

stručni nadzor nad rekonstrukcijom – energetskom obnovom sustava javne 

rasvjete Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 2. 

 Dugoročni kunski kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz slijedeće uvjete: 

  

Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR“)  

Projekt: Projekt rekonstrukcije – energetske obnove 

sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić 

Iznos i valuta : 7.270.000,00 HRK s PDV-om 

Vrsta posla: 

 

Dugoročni kredit -  – izravno kreditiranje putem 

programa kreditiranja putem programa 

kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu, 

Namjena posla: rekonstrukcija – energetska obnova sustava 

javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić sa stručnim 

nadzorom 

Krajnji rok korištenja kredita: 31.10.2021. godine 

Način korištenja: Kredit će se koristiti temeljem pravovaljane 

dokumentacije o namjenskom korištenju kredita, 

po zahtjevu Općine Kloštar Ivanić, nakon 

odobrenja od strane HBOR-a, zaključenja 

ugovora između HBOR-a i Općine Kloštar 

Ivanić, a po ispunjenju svih ugovornih uvjeta i to 

isplatom u korist Općine Kloštar Ivanić 

temeljem odgovarajuće dokumentacije. 

Način vraćanja: U 114 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koje 

dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu 

Rok otplate: 10 godina uključujući 6 mjeseci počeka  

Dospijeće 1. rata: 31.05.2022. godine;  

Krajnji rok vraćanja: 31.10.2031. godine 



Kamatna stopa: 0,25 % godišnje, fiksna (V skupina razvijenosti)  

Zatezna kamatna stopa: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim 

stopama HBOR-a, promjenjiva  

Naknada za obradu kredita: Ne obračunava se 

Naknada na neiskorišteni iznos kredita: Ne obračunava se 

Naknada za rezervaciju sredstava: Ne obračunava se  

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: Nema naknade 

Prijevremena otplata kredita Sukladno programu kreditiranja 

Instrumenti osiguranja povrata kredita: 

-Mjenice 

 

 

-Zadužnica 

  

3 (tri) komad bjanco vlastitih akceptiranih 

mjenica „bez protesta“, uz mjenično očitovanje 

 

1 (jedna) zadužnica 

Uvjeti korištenja: Općina Kloštar Ivanić se obvezuje prije 

korištenja kredita dostaviti  suglasnost Vlade 

Republike Hrvatske, Ministarstva financija RH 

za zaduženje kod HBOR-a 

Ostale odredbe: Sukladno Odluci HBOR-a i odredbama o općim 

uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a. 

Ostali uvjeti koji nisu regulirani ovom Odlukom 

regulirati će se Ugovorom o kreditu. 

 

Članak 3. 

 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić za zaključivanje Ugovora o 

kreditu, sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak iz Zagreba nakon dobivanja suglasnosti  

Vlade Republike Hrvatske  / Ministarstva financija Republike Hrvatske. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić za izdavanje zadužnice i 

mjenica za Općinu Kloštar Ivanić kao jamstvo osiguranja povrata kredita. 

 

Članak 4. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke 

županije.   

 

                                            T o č k a  5.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Kloštar Ivanić kod PBZ, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

Načelnik ŽeljkoFilipović upoznaje prisutne sa Odlukom o dugoročnom kreditnom 

zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod PBZ. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

Sa 7 glasova “za”  i 2 suzdržana glasa donosi se  

 



O D L U K A 

              o  dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod PBZ, 

 

Članak 1. 

 Odobrava se dugoročno zaduženje Općine Kloštar Ivanić putem dugoročnog kunskog 

kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., Podružnica Bjelovar u iznosu 3.000.000,00 HRK 

(slovima:trimilijunakuna) za financiranje kapitalnih projekata Općine Kloštar Ivanić i to: 

1. K100601 Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, Kloštar Ivanić; koji 

obuhvaća izgradnju i stručni nadzor izgradnje nogostupa u Ulici kralja 

Tomislava, Kloštar Ivanić;  

2. K100602 Izgradnja javne rasvjete, koji obuhvaća izgradnju javne rasvjete i 

stručni nadzor izgradnje javne rasvjete. 

 

Članak 2. 

 Dugoročni kunski kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz slijedeće uvjete: 

  

Kreditor: Privredna banka Zagreb d.d., Podružnica 

Bjelovar 

Projekt: Financiranje kapitalnih projekata Općine Kloštar 

Ivanić 

Iznos i valuta : 3.000.000,00 HRK 

Vrsta posla: 

 

Dugoročni kredit - kune iz sredstava HBOR-a 

sukladno programu "Investicije javnog sektora " 

putem poslovnih banaka 

Namjena posla: Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava, 

Izgradnja javne rasvjete  

Krajnji rok korištenja kredita: 31.08.2022. godine 

Način korištenja: Kredit će se koristiti temeljem pravovaljane 

dokumentacije o namjenskom korištenju kredita, 

po zahtjevu Općine, nakon odobrenja od strane 

HBOR-a, zaključenja ugovora između HBOR-a 

i Banke, te Banke i Općine, a po ispunjenju svih 

ugovornih uvjeta i to isplatom u korist 

dobavljača temeljem odgovarajuće 

dokumentacije i / ili isplatom u korist Općine 

temeljem odgovarajuće dokumentacije na ime 

refundacije već uloženih sredstava. 

Način vraćanja: u 120 uzastopnih mjesečnih rata koje 

dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu, a koje 

utvrđuje HBOR 

Dospijeće 1. rata: 30.09.2022. g. 

Krajnji rok vraćanja: 31.08.2032. godine 



Kamatna stopa redovna: 1,90 % godišnje, fiksna 

Kamatna stopa u razdoblju korištenja: u visini i na način kao redovna 

Naknada za obradu zahtjeva: 0,40% jednokratno unaprijed, najmanje 500,00 

kn, na iznos odobrenog kredita. Naplaćuje se 

prije ili istodobno s prvim korištenjem kredita. 

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1,0% od iznosa prijevremeno otplaćene 

glavnice, najmanje 500,00 kn 

Instrumenti osiguranja povrata kredita: 

-Mjenica 

 

-Zadužnica 

1 (jedna) bjanko vlastita akceptirana mjenica 

'bez protesta' Općine Kloštar Ivanić, uz 

mjenično očitovanje 

 

 

1 (jedna) zadužnica Općine Kloštar Ivanić 

Uvjeti korištenja: Općina Kloštar Ivanić se obvezuje prije potpisa 

Ugovora o kreditu dostaviti suglasnost 

Općinskog vijeća za zaduženje kod PBZ d.d. 

Općina Kloštar Ivanić se obvezuje prije potpisa 

Ugovora o kreditu dostaviti suglasnost 

Ministarstva financija RH za zaduženje kod PBZ 

d.d. 

Ostale odredbe: Sukladno odluci HBOR-a i odredbama o općim 

uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a. 

Ostali uvjeti koji nisu regulirani ovom Odlukom 

regulirat će se Ugovorom o kreditu. 

 

Članak 3. 

 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić za zaključivanje Ugovora o 

kreditu, sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Podružnicom Bjelovar nakon dobivanja 

suglasnosti Vlade Republike Hrvatske / Ministarstva financija Republike Hrvatske. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić za izdavanje zadužnice i 

mjenice za Općinu Kloštar Ivanić kao jamstvo osiguranja povrata kredita. 

 

Članak 4. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku 

Zagrebačke županije 

 

                        

                                           T o č k a  6.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar 

Ivanić, 

      Predlagatelj: općinski načelnik 

      Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa Planom mreže dječjih vrtića na     

      području Općine Kloštar Ivanić. 

      Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 



      Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 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 

 do 200 djece 



dramsko 
scenski 
program 
 

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.) i 
jedna 
odgojna 
skupina 
redovnog 
programa 

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:601-02/18-01/07, URBROJ:238/14-01-18-5, od 28.08.2018. 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 7.  



 

 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju devete odgojne skupine  redovnog     

 programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada, 

 Predlagatelj: općinski načelnik 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa Odlukom o ustrojavanju devete odgojne 

skupine  redovnog  programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt 

Livada. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

      Jednoglasno se donosi  

 

                                                              Odluka 

                      o ustrojavanju devete odgojne skupine  redovnog     

   programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada 

 

                      

 

                                                                  I. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je dana 10.02.2020. prijedlog 

Plana upisa djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2020./2021. na koji je općinski 

načelnik dao suglasnost dana 11.02.2020. 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 područnom objektu 

Livada na adresi Trg sv. Ivana 1 u dvorištu Pučkog doma ustroji deveta odgojna skupina 

redovnog programa. 

  

                                                                III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

                                                 T o č k a 8.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke o grbu i zastavi 

Općine Kloštar Ivanić 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Božidar Balenović, načelnik Željko Filipović. 

U 17,30  sjednici vijeća  pridružuje se vijećnik Dragan Vuković.  

Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 9 vijećnika.  

 

Sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“  donosi se  

 

 

O D L U K A 



o grbu i zastavi Općine Kloštar Ivanić 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 

          Odlukom o grbu i zastavi Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se 

opis grba i zastave Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Općina), te način i zaštita 

njihove uporabe. 

 

Članak  2. 

 Grbom i zastavom predstavlja se Općina i izražava se pripadnost Općini. 

 

Članak  3. 

 Grb i zastava Općine rabe se u skladu s odredbama ove Odluke na način kojim se 

ističe ugled i dostojanstvo Općine. 

 U grbu i zastavi ne može se ništa mijenjati. 

 

Članak  4. 

 Zabranjeno je javno isticati dotrajali, neuredni, poderani ili na drugi način oštećeni grb 

ili zastavu Općine, kao i na nedostojnom i neodgovarajućem mjestu. 

 

II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE 
 

Članak  5. 

 Grb Općine sastoji se od poluokruglog štita. U plavome polju na zelenom brijegu 

nalazi se zlatni/žuti zdenac sagrađen za potrebe vojne granice. 

S gornje desne strane grba nalazi se zlatni/žuti nadbiskupski križ koji simbolizira 

Franjevački samostan i crkvu sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću.  

S gornje lijeve strane grba nalazi se zlatni/žuti latinski križ koji simbolizira crkvu 

Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću.  

 

Članak  6. 

 Zastava Općine je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. 

 

 

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 
 

Članak  7. 

 Uporaba grba i zastave Općine dopuštena je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno- 

nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine. 

 

       

Članak  8. 

 Grb Općine može se rabiti: 

- u službenim prostorijama zgrade u kojoj je sjedište Općine,  

- u službenim prostorijama zgrada javne namjene u Općini,  

- u prigodnim svečanim prilikama, manifestacijama i susretima (znanstvenim, 

kulturno-umjetničkim, političkim, sportskim i sl.) na kojima sudjeluje ili je 

predstavljena Općina, 

- na izdanjima kojima je izdavač ili suizdavač Općine,  



- na službenim internetskim stranicama Općine i drugih javnih ustanova Općine, 

- na poveljama i priznanjima, te pozivnicama i čestitkama koje dodjeljuje odnosno 

koristi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, 

- za potrebe pravnih osoba čiji je osnivač Općina ili u kojima Općina ima udjele ili 

dionice kao i drugih pravnih osoba,  

- u drugim prigodama koje odobrava Općinski načelnik i 

- u drugim slučajevima ako njihova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove 

Odluke. 

 

Članak 9. 

Zastava Općine može se isticati: 

- na zgradama u kojima su smještena tijela Općine i u njezinim prostorijama, 

- na zgradama javne namjene u Općini, 

- u dane blagdana Republike Hrvatske i Općine na trgovima, ulicama i zgradama na 

području Općine, 

- prigodom javnih skupova (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, 

športskim i drugim) koji se održavaju u Općini, 

- prigodom održavanja svečanih i drugih sjednica Općinskog vijeća i drugih tijela 

Općine te svečanih i ostalih sjednica drugih tijela pravnih osoba na području 

Općine, 

- prigodom svečanosti od značenja za Općinu, 

- u drugim prigodama koje odobrava Općinski načelnik i 

- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove 

Odluke. 

 

Članak 10. 

Općinski načelnik može pravnoj ili fizičkoj osobi odobriti uporabu grba i zastave radi 

promicanja interesa Općine ako ocijeni:  
- da će uporaba doprinijeti unapređenju gospodarstva na području Općine, 

- da će uporaba doprinijeti unapređenju kulturnog i društvenog života na području Općine, 

- da će uporaba doprinijeti promidžbi Općine, 

- da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi, 

- da proizvodi odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu, 

- da se proizvodom odnosno uslugom ne šteti ugledu Republike Hrvatske ili Općine i njihovih tijela,  

- da je uporaba opravdana i obrazložena. 

 

Članak 11. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar. 

 

 

 

 

Članak 12. 

U obavljanju nadzora iz članka 11. ove Odluke komunalni redar ovlašten je: 
- nadzirati primjenu ove Odluke, 

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu primjene ove Odluke,  

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga pravnim i fizičkim osobama koje ne postupe po 

donesenom rješenju, ako grb i zastavu Općine rabe protivno odredbama ove Odluke. 

 

 

IV. KAZNENE ODREDBE 

 



Članak  13. 

 Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 

rabi grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke. 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u svoti 1.000,00 

kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako rabi 

grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke. 

 Novčanom kaznom u svoti 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako rabi grb i zastavu Općine 

suprotno odredbama ove Odluke. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

 Likovni prikaz grba i zastave Općine sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 15. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskom grbu i zastavi 

Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/1997). 

 

Članak 16. 

 Ova Odluka stupa na stupa osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 
  

 

                                                       T o č k a 9.  

 

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune 

Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Sanela Đura, Pročelnica JUO upoznaje prisutne sa prijedlogom gore navedene odluke te sa 

izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad, 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje. 

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika.  

 

Sa 9 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržanim“  donosi se  

 

 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad 

 

I.  



 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić daje suglasnost na izmjene i dopune 

Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom i to pročišćenog teksta Društvenog ugovora od 17.04.2019. 

godine ( u daljnjem tekstu: Društveni ugovor ), a po člancima Društvenog ugovora, sukladno 

daljnjim odredbama ove Odluke. 

 

II.  

 

  Daje se suglasnost na izmjene i dopune članaka 28. i 29. Društvenog ugovora, koji 

nakon izmjena i dopuna glase: 

 

„ Članak 28. 

 

  Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama što ih saziva predsjednik 

nadzornog odbora. 

  Sjednice nadzornog odbora vodi predsjednik nadzornog odbora, a u slučaju njegove 

spriječenosti zamjenik. Predsjednik odnosno zamjenik određuje redoslijed raspravljanja, te 

redoslijed i način glasovanja. 

  Svaki član nadzornog odbora ili uprava može uz navođenje razloga zatražiti da 

predsjednik nadzornog odbora sazove sjednicu odbora. U tom slučaju sjednica se mora održati 

u roku od 15 dana. 

  Sjednice nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje jednom polugodišnje. 

  Na svojim sjednicama nadzorni odbor donosi zaključke i odluke iz svoje nadležnosti, 

koje se unose u zapisnik sa sjednice kojeg potpisuje predsjednik nadzornog odbora. 

            Detaljnije uređenje postupka pripreme i sazivanja sjednica, te rada na sjednicama 

regulirat će nadzorni odbor donošenjem poslovnika o radu nadzornog odbora. 

 

Članak 29. 

 

  Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje natpolovična većina 

od ukupnog broja njegovih članova. 

  Pri odlučivanju svakom članu nadzornog odbora pripada 1 ( jedan ) glas. 

  Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova članova, osim 

ako zakonom ili društvenim ugovorom nije predviđena drukčija većina. 

  Član nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici nadzornog odbora može 

glasovati telefonski, putem elektroničke pošte, pisma odnosno putem telefax poruke, ako se 

tome ne usprotivi niti jedan član nadzornog odbora. 

  Članovi nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine 

poslovnu tajnu društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove 

funkcije.“ 

 

 

III.  

  

Daje se suglasnost nadležnim tijelima trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. na provedbu 

svih radnji i postupaka koji se odnose na upis izmjena i dopuna odnosno promjena 

Društvenog ugovora u sudski registar nadležnog suda, po njihovu donošenju, kao i na izradu i 

utvrđivanje pročišćenog teksta predmetnog Društvenog ugovora, u skladu s ovom odlukom. 

 



IV.  

 

          Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 

 

                                           T o č k a  10.  

 

Razno. 

Pod točkom razno nema rasprave.  

 

Sjednica vijeća završava se u 17,40.  

 

 

Predsjednik vijeća Krešimir Bunjevac poziva građane da izađu na parlamentarne  izbore koji 

će se održati 05.07.2020. 

 

 

Zapisničar:                                                             Predsjednik  

Lidija Zubatović                                                Općinskog vijeća: 

 

                                                                           Krešimir Bunjevac  


