
                       
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 021-01/16-01/03 

URBROJ: 238/14-01-16-16 

Kloštar Ivanić, 28.10.2016. 

 

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

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

Zagrebačke županije br. 24/13) 

 

                                                      S A Z I V A M 

                          32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     

koja će se održati dana 03.11.2016. 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 31. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 32. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat   
     

1.  Rasprava o prijedlogu i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

     Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine, 

           izvjestitelj: općinski načelnik  

      2.  Informacija o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića 

           Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2016. godine i donošenje Zaključka, 

           izvjestiteljica: ravnateljica Dječjeg vrtića gđa. Grozdana Jakovljević   

      3.  Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

           siječanj – lipanj 2016. godine i donošenje Zaključka,  

           izvjestitelj: općinski načelnik 

      4.  Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna: 

           a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           c) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

          d) Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za 

              razdoblje 2017.-2018. godina, 

  predlagatelj: općinski načelnik 

          e) Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2018. godina, 

  predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa: 

a) održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Ivanić za 2017. godinu,  



      predlagatelj: općinski načelnik 

c) javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) javnih potreba u sportu u 2017. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) javnih potreba u kulturi u 2017. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) socijalnih potreba u 2017. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i 

prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godinu, 

predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvojnih programa Općine Kloštar  Ivanić za 

razdoblje 2017.– 2019. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za 2017. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar 

Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.,  

predlagatelj: općinski načelnik 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 

4183/2 i 4297/2 obje u k.o. Kloštar Ivanić,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Kloštar Ivanić u rekonstrukciju djela ulice Čemernica Lonjska na 

k.č.br. 2123/1 k.o. Bešlinec unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020.   

Predlagatelj: općinski načelnik 

12. Razno 

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

DOSTAVITI: 

- ravnateljica Dječjeg vrtića gđa Grozdana Jakovljević 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- Obiteljskom radiju Ivanić 

 

NAPOMENA: Članovima Odbora za financije i proračun 

materijali su dostavljeni za sastanak 24.10. na kojem je 

napomenuto da, obzirom da isti nisu mjenjani, sačuvaju 

materijale za sjednicu Općinskog vijeća zbog čega im isti nisu 

dostavljeni u ovom sazivu.  

Također ako, vezano za točku 11., ne bude do održavanja sjednice 

raspisan Natječaj, nastavak sjednice - od navedene točke, održat 

će se nakon njegova raspisivanja jer navedena Odluka mora biti 

propisanog sadržaja sa prilozima za šta će obrasci biti objavljeni 

po raspisivanju natječaju.    


