
 

 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-01/14-01-09 

URBROJ: 238/14-01/01-14-09 

Kloštar Ivanić, 29.08.2014. 

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) 

te članka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije br. 24/13) 

 

                                                       S A Z I V A M     

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 04.09.2014. 

godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat. 

Sukladno članku 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja 

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika  sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 12. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :      

     -   Aktualni sat 

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

    Općine Kloštar Ivanić 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava o  prijedlogu i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o  

    donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić  

    Predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga 

    javne odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić  

    Predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za 

    razvoj jave vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na 

    području Općine Kloštar Ivanić 

    Predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih 

    stranaka iz sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić  

    Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i  

    spašavanja 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja 

    poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru 

    Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 



 

 

     zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 

     zemljištu 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

 10. Razno.    

 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

-- gđi. Moniki Pruša  

-  g. Ivici Plavec  

- gđi. Silviji Smolčić  

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- Obiteljski radio Ivanić 

 

NAPOMENA: Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić dostavljen je na CD-u u 

sazivu za nastavak 11. sjednice Općinskog vijeća 

 

Također Vam dostavljamo na CD-u III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Kloštar Ivanić. 


