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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

Klasa: 021-05/21-01/01 

Ur.broj:238/14-01-21-13 

Kloštar Ivanić, 28.10.2021.  

 

                                        

                                                    Z A P I S N I K 

 

 

Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 28.10.2021. godine s 

početkom u 16,05 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.  

Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, Krešimir Bunjevac.   

Zapisnik vodi Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent. 

Sjednica je javna. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: 

 

Damir Kašnar, Krešimir Bunjevac, Branko Šafran, Zlatko Bunjevac, Ivo Ćosić, Anita Sušac, 

Đurđica Grganja, Kristina Borić , Jozo Vuković, 

Božidar Balenović dolazi u 16,10., 

Miroslav Hlad dolazi u 16,24.  

Miljenko Majdek dolazi u 16,43. 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Mislav Lukša 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić – Željko Filipović 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela – Sanela Đura  

Lidija Zubatović, referent za lokalnu samoupravu i administrativni referent  

Vlatkica Šilipetar, računovodstveni referent,  

Marin Grgić, načelnik PP Ivanić Grad, 

Mario Hranitelj, predstavnik PP Ivanić Grad,  

Grozdana Jakovljević, ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće 

Predstavnik Obiteljskog Radio Ivanića- Vesna Gregčević Jelica  

Snimatelj Obiteljskog Radio Ivanića- Zvonimir Gaiger  

 

Krešimir Bunjevac: 

 

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja 

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje isti na usvajanje.  

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, održane 23.09. 2021. godine.  

Konstatira se da je na sjednici vijeća prisutno 11. vijećnika.   
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                                                          D n e v n i  r e d : 

  

1. Aktualni sat     
2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - 

kolovoz 2021. godine i donošenje Zaključka 

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić 

3. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine i donošenje 

Zaključka, 

Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević 

4. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

5. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

za 2021. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

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

infrastrukture za 2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

               2021. g.,  

               predlagatelj: općinski načelnik 

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

               2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           e) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

     f) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine, 

               predlagatelj: općinski načelnik 

7. Razno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac predlaže da se točka 2.i 3.dnevnog reda  

rasprave prije točke aktualni sat radi prisutnosti izvjestitelja.  

 Prijedlog daje na glasanje.  

Jednoglasno se usvaja izmjena po točkama dnevnog reda kako je gore navedeno.  

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.  

Daje se na usvajanje cjelokupan dnevni red sa već usvojenim izmjenama. 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red sa izmjenama.   
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                                                      T o č k a  1.  

 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - 

kolovoz 2021. godine i donošenje Zaključka 

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić 

Načelnik Policijske postaje Ivanić Grad, Marin Grgić podnosi Izvješće o stanju sigurnosti na 

području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - kolovoz 2021.  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju Božidar Balenović i Zlatko Bunjevac.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prusutno 11. vijećnika.  

 

Jednoglasno se donosi  

 

 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

                                 o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti  

                                        na području Općine Kloštar Ivanić 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj -  kolovoz 2021. godine  te isto primilo 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 01.01.2021. do 30.06.2021. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević 

 

Ravnaeljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević podnosi  polugodišnji  izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. 

 

 

Otvara se rasprava.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prusutno 11. vijećnika.  
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Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

                    o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana 

   Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, te 

se isto prihvaća. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

 

                                                       A k t u a l n i   s a t : 

 

Aktualni sat počinje u 16,15. 

Načelnik Željko Filipović podnosi izvješće. 

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Raspisan je natječaj za stipendije i to 25 stipendija učenika po kriterijima izvrsnost, socijalni i 

deficitarna zanimanja. Isto tako i za studente 15 stipendija po istim kriterijima. Pristiglo je 59 

prijava na natječaj te slijedi pregled istih kako bi se  donijela odluka koja će ići do kraja 

godine na vijeće. 

Raspisan je natječaj javne nabave za zimsku službu  te je danas donijeta odluka o izboru 

izvođača Binđo d.o.o. 

Jučer su isplaćene naknade poljoprivrednicima za sufinanciranje sukladno pristiglim 

zahtjevima prema planu i program fonda i proračuna u vrijednosti od cca 19.300,00kn. 

Od 13-15.10. isplaćeno je korisnicima soc. skrbi njih 36 sukladno doznačenim sredstvima ZŽ 

za drva za ogrjev. 

Potpisan je ugovor za prijenos prva vlasništva bez naknade između Fonda za zaštitu okoliša I 

OKI  i to za kante za papir i karton 1555 kom u vrijednosti od 253.496,00kn od čega OKI je 

platila 15% a ostatak fond. 

Potpisan je ugovor za prijenos prva vlasništva bez naknade između Fonda za zaštitu okoliša I 

OKI  i to za kante za bio otpad 38 kom u vrijednosti od 10.207,50kn od čega OKI je platila 

15% a ostatak fond. 

Potpisan je ugovor za prijenos prva vlasništva bez naknade između Fonda za zaštitu okoliša I 

OKI  i to za plastiku 1467 kom u vrijednosti od 245.722.50,00kn od čega OKI je platila 15% a 

ostatak fond. 

Iste te kante planiramo podijeliti u što kraćem roku zajedno sa tvrtkom Ivakop. 

Posebne pohvale za nastup Ivanu Bertiću na svjetskom prvenstvu u kick boxing u Italiji I 

osvajanje brončane medalje. Isto I tako njegovoj sestri Karmen na sudjelovanju na istom 

takmičenju. 

Također treba pohvaliti I Kloštranske mažoretkinje koje u na svjetsko kupu u Zadru osvojile 4 

medalje i to: mini formaciji batton  flag juniori 1 mjesto, 
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- mini formacija batton flag seniori 3 mjesto, 

- duo štap juniori Matea Kozina i Jana Bočkaj 2 mjesto, 

- mini formaciji štap kadeti sa dvije koreografije osvojile su treće i peto mjesto, 

- mini formaciji štap seniori 5 mjesto. 

- U najavi smo dobili od Laga Moslavina da će 7. Lag natječaj po mjeri 7.4.1. koji će se 

raspisati  8.11.2021.g. i za koji smo u rebalansu proračuna predvidjeli radove na Streljani 

Lipovec koji su prihvatljivi po natječajnoj dokumentaciji. 

Održan je sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora o pitanju granica naselja i novog 

proračuna. 

Zlatko Bunjevac: Radi se o psima lutalicama u mjestu Lipovec Lonjski. Djeca idu iz škole i 

imaju problem s psima koje ljudi puštaju iz lanca.  

Da li možete nešto poduzeti po tom pitanju da se zaštite djeca? 

Načelnik Željko Filipović: 

Provjeriti ćemo, te dati odgovor u pismenom obliku.  

 

Branko Šafran:  

Na 2. i 3. sjednici nisam dobio odgovor na postavljena pitanja.  

Upravi odjel Vam nije podijelio materijale koje sam urudžbirao i uputio i na koje sam tražio 

odgovore. 

Na 3 sjednici Općinskog vijeća pod točkom 8.donijeli smo  suglasnost za rekonstrukciju  

Vatrogasnog doma. 

1.Dali je načelnik namjerno ili slučajno zaboravio spomenuti da u opisu projekta stoji uz 

rekonstrukciju samog doma i zapošljavanje nova dva djelatnika ( domara i čistačicu ) 

predviđen rok zapošljavanja je kraj 2023.g? Radi toga se dobije 800 bodova.  

Da li se već zna koje su to osobe? 

2. Dječje igralište ispred Vatrogasnog doma Sobočani sprave su rastrgane a prije izbora 

obećali ste da će igralište biti uređeno i zamijenjene sprave. 

3. Javna rasvjeta ne svijetli na puno mjesta.  

Odgovor komunalne redarke na upit građana po pitanju javne rasvjete bio je da si obuku 

reflektirajuće prsluke kad izlaze na ulicu.  

 

 

Načelnik Željko Filipović: 

Za reflektirajuće prsluke nemam saznanja.  

Što se tiče rekontrukcije vatrogasnog doma svi su dobili primjer  priloga na koje je isto 

prijavljeno na mjeru 4,7. i na zapošljavanje se dobije 10 bodova i to je jedan od uvjeta da 

dobijete sredstva.  

Svima nam je u interesu da se dobiju sredstva iz EU fondova pa ako je i uvjet zapošljavanje 2 

djelatnika. Na taj način dovodimo dosta veliku količinu sredstava za sigurnost naše općine i 

da se taj dom kvalitetno koristi i druženje u istom u doma Corone i profiliziranje vatrogastva. 

Uređenje igrališta ovisi o sredstvima. U narednom razdoblju od 2 godine bi se trebalo 

realizirati uređenje igrališta. Svaki mjesto bi trebalo imati manje igralište za djecu.  

Što se tiče javne rasvjete slijedi odabir izvođača za zamjenu trošila i nakon toga slijedi 

realizacija istog. A situacija je ista na cijelom području OKI.  

 

Božidar Balenović: 

Ponavljam pitanja postavljena na 3. sjednici Općinskog vijeća a koja nisu realizirana.  
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Stara apoteka, na upit susjeda koji iznosi da se tamo parkiraju auti na zelenoj površini i kad je 

kišovito i mokro blato se raznosi po asfaltu. Dali se tamo mogu postaviti stupići kako bi se 

onemogućilo parkiranje automobila? 

Granje iza apoteke, dali je moguće ukloniti koje je tamo ostalo nakon čišćenja? 

Kada će se navoziti kamen na naše putove? (put prema Nikoli Domitrović iza benzinske u 

Kloštru) 

Kada će se sanirati Vidikovac nakon izvođenja radova od strane vodoprivrede kod prepumpne 

stanice? 

Na školskom odboru raspravljano je o potrebi postavljanja „ležečih“ policajaca te da se inicira 

postavljanje istih na cijelom području Općine Kloštar Ivanić, jer jedino oni mogu usporiti i 

utjecati na vožnju neodgovornih vozača.  

Da se o tome provede javna rasprava.  

 

Poljoprivredno zemljište, koliko je u zakupu, koliko će ići u prodaju, koliko ko ubire poticaja 

na zakup poljoprivrednog zemljišta? 

I da li oni koji ubiru poticaje od zakupa imaju Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem? 

Također je na školskom odboru raspravljano da se rasvjetna tijela ne mijenjaju kvalitetno i na 

vrijeme posebice Zagrebačka ulica i sportski park.  

Tko održava autobusne stanice, npr. stanica u Lipovcu koja  zapuštena i obrasla travom? 

Apelira se da se očiste te stanice.  

Osvrt na nastup načelnika u emisiji Dobro jutro Hrvatska. S mog gledišta nisam zadovoljan 

nastupom, trebao si se konzultirati s nekim ljudima.  

Zašto se nije vrtio film o Kloštru Ivaniću kada se vrtio film o Kloštru Podravskom a imamo 

film? 

Koliko se građana Velike Britanije doselilo u Kloštar Ivanić a posebice u Staru Marču?  

 

Načelnik Željko Filipović: 
Postavili smo i žardinjere kod ambulante pa su ljudi i to uništili sa automobilima.  

Isto tako bi bilo i sa stupićima.  

U naredno vrijeme planiramo postaviti stupiće. Promenada je šetalište a ne parkiralište.  

Idući tjedan ići će se sa nasipavanjem puta i sa ŽUC izvršiti obilazak svih lokacija. 

Sa Vodoopskrbom i odvodnjom održali sastanak i do 15.11. bi trebali sanirati sve lokacije 

prije zimske sezone ,  na kojima su se izvodili radovi. 

Što se tiče poljoprivrednog zemljišta odgovor u pismenom obliku.  

Što se tiče filma o Kloštru nismo ga imali pa ga nismo mogli ni dati.  

Autobusnu stanicu u Lipovcu ćemo obići i posanirati kao i ostale stanice prije zimske sezone.  

Što se tiče ležečih policajaca 2013. godine napravljen je projekt na koji je dana suglasnost od 

strane PP i PU Zagrebačke. Isti je upućen ŽUC na realizaciju. Do danas još nije realizirano.   

90 % su to županijske ceste.  

Miroslav Hlad:  

Radi se na nogometnom igralištu u Kloštru. Da li je moguće da se napravi saza za trčanje oko 

igrališta? 

Načelnik Željko Filipović: 
U sklopu ovih radova se ne može napraviti staza već travnata površina.  

Krešimir Bunjevac: 

Čujem da se radi novi semafor, kada će se popraviti stari? 

Da li je moguće staviti tajmer? 

Načelnik Željko Filipović: 
Taj semafor je na poziciji ŽUC na križišću 2 ceste. 
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Bez suglasnosti ŽUC-a nije moguće.  

Kod izvođenja radova vodovoda potrgane su linije i nisu vraćeni u prvobitno stanje.  

Pisali dopise i urgirali kod ŽUC-a.  

Kristina Borić:  

Što se tiče emisije Dobro jutro Hrvatska i filma mogli ste se obratiti KUD-ovima i Udrugama 

koje posjeduju materijal i koje se bave kulturnom baštinom ovoga kraja.  

Stanovnici Duge ulice u Kloštru  zabrinuti su što se dešava u njihovoj ulici. Već nekoliko 

mjeseci od 7,oo do 15,00 sati voze se kamioni prema tvrtki Ekoflor. Zabrinuti što se tamo 

događa i kakav se tamo otpad odlaže? Također su zabrinuti i za svoju sigurnost na cesti, s 

obzirom da se ti  kamioni voze iznad dozvoljene brzine i bez poštivanja prometne kulture. Da 

se ispita što se to tamo radi i s obzirom da to traje mjesecima i kakav je to otpad i koja je 

količina istog?  

Načelnik Željko Filipović: 
Sukladno Vašem pitanju vezano za prometovanje kamiona u Dugoj ulici i dovoza otpada, 

uputiti ćemo dopis tvrtki Ekoflor i ispitati što se tamo događa. Također i skrenuti pozornost da 

se ne voze brzo i da se pazi na ostale sudionike u prometu a posebice djecu.  

Otići sa komunalnim redarom u izvid i vidjeti što se tamo dešava.  

Aktualni sat zaključuje se u 16,50.  

 

                                                          T o č k a 4. 

 

Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

Načelnik Željko Filipović podnosi Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine 

 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. 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 5.  

 



 

8 

 

 

Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,  

 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Polugodišnjim  izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 
 

Otvara se rasprava.   

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11. vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja  

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR 

IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 

 

  

 

                                                T o č k a  6.  
 

        Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

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

za 2021. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 
b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

      c)   I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

               2021. g.,  

               predlagatelj: općinski načelnik 

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

               2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

        e) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

  f) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine, 

               predlagatelj: općinski načelnik 

 

Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Izmjenama i dopunama po  gore navedenim 

Programima.  

 

Otvara se rasprava. U raspravi učestvuje Božidar Balenović, Branko Šafran, Zlatko Bunjevac 

i Ivo Ćosić.  

Zatvara se rasprava i daje na usvajanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11. vijećnika.  

 

Jednoglasno se usvajaju 

I. IZMJENE  I DOPUNE  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2021. G., 
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Jednoglasno se usvajaju 

I. IZMJENE  I DOPUNE  PROGRAMA ODRŽAVANJA  OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2021. G., 

 

Jednoglasno se usvajaju 

 

I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U  2021. G.,  

 

Jednoglasno se usvajaju 

 

I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U POLJOPRIVREDI 

OPĆINE   U  KLOŠTAR IVANIĆ U   2021. G., 

 

 

 

Jednoglasno se usvajaju 

                   I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA U 2021. G., 

 

 

Jednoglasno se usvajaju 

I. IZMJENE  I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 

2021. GODINU I   PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022.-2023. 

GODINE, 

                                                 

 

                                                         T o č k a 7.  

                                  

Razno 

 

Zlatko Bunjevac: Postavlja pitanje načelniku po kojim kriterijima je biran načelnik stožera 

civilne zaštite?  

Načelnik Željko Filipović:Općina Kloštar Ivanić na ovim izborima nije birala zamjenika 

načelnika koji je po funkciji bio i načelnik stožera CZ.  

S obzirom da je Branko Šafran bio u prošlom mandatu zamjenik načelnika i ujedno načelnik 

stožera CZ da se nastavi kontinuitet rada ponovno sam ga imenovao načelnikom stožera.  

On je ujedno i vatrogasac koji kao takav može biti načelnik stožera CZ.  

Jedina izvršna funkcija sam ja kao načelnik.  

Načelnik daje obavijest o održavanju mise zadušnice za poginule branitelje  koja će se održati 

u subotu 30.10. u crkvi Sv. Petra apostola Ivanić Grad u 11,00 sati.  

Načelnik ujedno daje obavijest za doznaku stabala. 

Tvrtka Salix Plan d.o.o s Ministarstvom poljoprivrede sklopila dvogodišnji ugovor o pružanju 

usluge doznake stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke 

županije. Predmetni ugovor stupa na snagu 26. listopada 2021. godine. 

Sukladno važećem Zakonu o šumama („Narodne novine“ 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 

145/20), doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo 

poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je sukladno tome 

doznaka za male i srednje šumovlasnike BESPLATNA. 
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Sjednica vijeća zaključuje se u 17,50.  

 

Zapisničar:                                                        Predsjednik  

Lidija Zubatović                                           Općinskog vijeća: 

                                                                      Krešimir Bunjevac 
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