
 

 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-01/14-01-09 

URBROJ: 238/14-01/01-14-15 

Kloštar Ivanić, 16.12.2014. 

 

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     

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 22.12.2014. 

godine (ponedjeljak), 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 14. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 15. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :      

     -   Aktualni sat 

1.   Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

      za 2014. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik, 

2.   Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine  

      Kloštar Ivanić za 2014 godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

3.   Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i  

      uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g., 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

4.   Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i  

      uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g., 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

5.   Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

      Predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. g., 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

6.   Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 

      2014. g., 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

7.   Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2014. g. i 

      donošenje Zaključka, 

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

      poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2014. g., 

      predlagatelj: općinski načelnik, 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

 



 

 

 

       za 2015. g., 

       predlagatelj: općinski načelnik, 

11.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći, 

       predlagatelj: općinski načelnik, 

12.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 

       školsku/akademsku godinu 2014./2015. 

       predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija 

13.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

       Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga, 

       predlagatelj: općinski načelnik 

14.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

       poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka, 

       izvjestitelj:  općinski načelnik, 

15.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

       Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu, 

       predlagatelj: općinski načelnik, 

16.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i razvoj 

       sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, 

       predlagatelj: općinski načelnik, 

17.  Razno 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- Obiteljskom radiju Ivanić 

 

 

 


