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           Na temelju članka 133.-138. Ustava Republike Hrvatske, članka 35b. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15), te članka 47. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik 

Zagrebačke županije br 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić Općinskom vijeću Općine 

Kloštar Ivanić podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 01.07.2015.- 31.12.2015. 

Izvještaj o radu općinskog načelnika temelji se na zakonskoj i statutarnoj odredbi kojom je 

određena odgovornost općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Kloštar Ivanić i dužnost da dva 

puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu.  

Općinski načelnik je izvršno tijelo koje u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Općinskog 

vijeća, aktima organa državne uprave-ministarstva i županije, donosi odluke i zaključke u cilju 

provođenja istih. Provedba se obavlja najvećim dijelom kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela, ali i 

načelnika neposredno. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz 

djelokruga Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, radi na realizaciji istih u suradnji sa organima 

državne uprave odnosno izvođačima, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. 

Općinski načelnik neposredno usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela u izvršavanju 

akata vijeća provedbi zakonskih i podzakonskih  propisa te nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela.  

Ovaj izvještaj obrađuje period od 01.07.2015.g. do 31.12.2015.g. u kojem je općinski načelnik 

do 31.12.2015. donio 146 odluka, odnosno zaključaka. 

U provedbi odluka općinskog vijeća i općinskog načelnika u izvještajnom razdoblju 

zaključeno je: do 31.12.2015. 150 ugovora.  

U navedenom razdoblju Općini Kloštar Ivanić je dodijeljen iznos od 5.000,00 kuna od Sisačko 

Moslavačke županije kao pomoć za organiziranje „III. Hodočašća hrvatskih branitelja Majci Božjoj 

Kloštranskoj“. Zagrebačka županija dodijelila je Općini Kloštar Ivanić preostali iznos od 5.000,00 

kuna za održavanje manifestacije „Kloštranski Škrilak“, a po dostavljenom financijskom izvještaju. 

Ministarstvo poljoprivrede je za provedbu projekta „XIII. Državne i XVIII. Županijske izložbe 

autohtonih pasmina konja i konjskih zaprega – Kloštar 2015.“ dodijelilo Općini Kloštar Ivanić 

novčanu potporu u iznosu od 5.000,00 kuna. Turistička zajednica Zagrebačke županije sufinancirala je 

turističke projekte koje je provodila Općina Kloštar Ivanić u iznosu od 150.000,00 kuna.    

Nadalje, Zagrebačka županija je za korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja 

Općine Kloštar Ivanić koji se griju na drva dodijelila financijska sredstva u ukupnom iznosu od 

55.100,00 kuna, a isplatila je i predujam u iznosu od 2.900,00 kuna iz sredstava fonda solidarnosti 

Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda. Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao je troškove izrade projektne dokumentacije u cilju 

građenja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Ivanić u iznosu od 62.250,00 kuna. Općina 

Kloštar Ivanić je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobila financijski iznos od 
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297.723,20 kuna, a u svrhu sufinanciranja radova i usluga za projekt IZGRADNJA VODOVODA I 

PLINOVODA KLOŠTAR IVANIĆ – ČEMERNICA LONJSKA. Također, za financiranje radova 

izgradnje vodovoda Čemernica Lonjska, Zagrebačka županija je dodijelila financijska sredstva u 

iznosu od 400.000,00 kuna. Zagrebačka županija je dodijelila Općini Kloštar Ivanić financijska 

sredstva također i za: pokriće dijela troškova izrade projektnog dokumenta (strojarski projekt 

grijanja - zgrada područni vrtić, dječji vrtić Proljeće, Pučki dom Kloštar Ivanić) u iznosu od 

21.562,50 kuna, te za pokriće dijela troškova izrade projektne dokumentacije Izgradnja i 

rekonstrukcija pješačke i biciklističke staze u Ulici Kralja Tomislava u iznosu od 31.968,75 

kuna.  

                       Odluke Općinskog načelnika od 01.07.2015. – 31.12.2015.g. 

1. Naputak Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić o dostavi dokumenata 

za objavu na Internetu dostupnu javnosti od dana 05.07.2015.g. 

2. Odluka o implementaciji pisanih procedura od dana 05.07.2015.g 

3. Odluka o naknadi za dobrovoljne vatrogasce od dana 05.07.2015.g. 

4. Odluka o izvođenju radova na izgradnji uličnog plinovoda Kloštar Ivanić – Čemernica 

Lonjska od dana 08.07.2015.g. 

5. Odluka o isplati financijskih sredstava Udruzi PRIJATELJI KLOŠTRA od dana 

09.07.2015.g.  

6. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za Obiteljski Radio Ivanić-Grad od dana 

10.07.2015.g. 

7.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  

<<Investicijsko  održavanje nerazvrstanih cesta>> od dana 17.07.2015.g. 

8. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za Udrugu uzgajivača hrvatskoga posavca 

''Riđan'' od dana 27.07.2015.g. 

9. Zaključak o organizaciji proslave blagdana Velike Gospe od dana 30.07.2015.g. 

10. Odluka o načinu povrata uplaćenih financijskih sredstava poduzeću ''ROB'' na ime 

troškova ukopa pokojnog  Stjepana Peleski od dana 30.07.2015.g. 

11. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za ''Susret djece hrvatskih branitelja'' od 

dana 31.07.2015.g. 

12. Odluka o imenovanju povjerenstva za pokretanje postupaka prikupljanja ponuda za 

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA ''ZIMSKA SLUŽBA'' na području Općine Kloštar 

Ivanić od dana 03.08.2015.g. 

13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju ugovora (''ZIMSKA SLUŽBA'') od dana 03.08.2015.g. 

14. Zaključak o izmjeni Zaključka o organizaciji proslave blagdana Velike Gospe od dana 

06.08.2015.g. 

15. Rješenje od dana 12.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu ''Art Caffe'', 

Vulinčeva 19, 10310 Ivanić-Grad koji posluje u sklopu tvrtke TRITON Uslužni obrt, 

65. Bataljuna ZNG 26, 10310 Ivanić-Grad, vl.Daniel Bertina, produženje radnog 

vremena (6.00-03.00h) na dan 15/16.08.2015. na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Kralja 

Tomislava 2, dvorište u vlasništvu Damira Ivaković  
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16. Rješenje od 12.08.2015.g. kojim se odobrava Divinus Eventum j.d.o.o. za prijevoz i 

usluge, J.J.Posilovića 2, 10310 Ivanić-Grad, produženje radnog vremena prema dolje 

navedenome prikazu za navedene dane, događaje i u navedenome radnome vremenu 

na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg.Sv.Ivana, k.č.br. 944 k.o. Kloštar Ivanić u vlasništvu 

KLAS d.o.o.   

17. Rješenje od 12.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu ,,KOD 

VAJKANA'' , na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Kralja Tomislava 6, koji posluje u sklopu 

tvrtke SWR – MONT j.d.o.o., Kloštar Ivanić, Ul.Sv. Marije 17, produženje radnog 

vremena od 6,00 do 03,00h  za dane 15.08./16.08 2015. u prostorima istog 

ugostiteljskog objekta 

18. Rješenje od 12.08.2015.g. kojim se odobrava FELIX PROJEKT d.o.o. , J.Cobovića 

31, 10313 Deanovec, OIB: 43475535899, produženje radnog vremena od 6,00 do 

03,00h za dane 15.08./16.08. 2015.god. na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Kralja 

Tomislava 7, dvorište u vlasništvu Marka Havliček 

19.  Rješenje od dana 12.08.2015.g. kojim se odobrava MIGLO j.d.o.o, na lokaciji u 

Kloštar Ivaniću ,Sv.Marije 3, caffe bar Queen, produženje radnog vremena od 6,00-

03,00h za dane 15.08./16.08.2015. u prostorijama istog ugostiteljskog objekta.  

20. Rješenje od dana 12.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu Caffe bar 

ATLANTIS, na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg sv. Ivana 8, koji posluje u sklopu tvrtke 

,,Centar ST '' d.o.o za trgovinu i ugostiteljstvo, Kloštar Ivanić, Vinogradska 7, 

produženje radnog vremena  od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015.god. u 

prostorima istog ugostiteljskog objekta 

21. Rješenje od 12.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu Caffe bar 

CENTAR, na lokaciji u Kloštar Ivaniću. Trg Sv.Ivana 2, koji posluje u sklopu tvrtke 

,,Centar ST '' d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Kloštar Ivanić, Vinogradska 7, 

produženje radnog vremena od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015.god. u 

prostorima istog ugostiteljskog objekta 

22. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava povodom proslave blagdana Velike Gospe 

15.08.2015. g. od dana 12.08.2015. g. 

23. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o. 

od dana 12.08.2015.g. 

24. Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke povodom blagdana Velike Gospe od 

dana 13.08.2015.g.  

25. Rješenje od dana 13.08.2015. g. kojim se odobrava ugostiteljskom obrtu ,,ANITA'', 

vlasnice Anite Rakitić iz Ivanić Grada, Savska 56, OIB:06276189621 , produženje 

radnog vremena na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Kralja Tomislava 12, od  6,00 do 

03,00h za dane 15.08./16.08. u dvorištu obiteljske kuće vlasnika Stjepana Novaković 

na gore navedenoj adresi 

26. Rješenje od dana 13.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskoj djelatnosti ,,VRATA 

MOSLAVINE d.o.o.'' , vlasnice Natalije Jajetić iz Velike Ludine, Cvjetna 4, 

produženje radnog vremena na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Kralja Tomislava 12 od 6,00 

do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015. u dvorištu obiteljske kuće vlasnika Stjepana 

Novaković na gore navedenoj adresi 
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27. Rješenje od dana 13.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu ,,YOGI'', na 

lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg Sv.Ivana 6, vlasnika Maria Jagić, produženje radnog 

vremena od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015.god. u prostorima istog 

ugostiteljskog objekta 

28. Rješenje od dana 13.08.2015.g. kojim se odobrava UGO.BAR j.d.o.o. za 

ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Savska 16, L.Dubrovčak, OIB:25838899150, 

produženje radnog vremena od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015. na lokaciji 

u Kloštar Ivaniću, Ul.kralja Tomislava, k.č.br. 2497 k.o. Kloštar Ivanić u vlasništvu 

Kralj Marija 

29. Rješenje od dana 13.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu  Caffe bar ,, 

AGAPA'' na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg.Sv.Ivana 1, koji posluje u sklopu tvrtke 

,,Sraka'' d.o.o, Vidikovac 8, Kloštar Ivanić,  OIB: 68633813095, produženje radnog 

vremena od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08.2015. u prostorima istog 

ugostiteljskog objekta 

30. Rješenje od dana 13.08.2015.g. kojim se odobrava objektu MAR-IVEK d.o.o., Gornji 

Marinkovac 10, G.Marinkovac, produženje radnog vremena od 6,00 do 03,00h za 

dane 15.08./16.08. 2015. na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg.Sv.Ivana 

31. Rješenje od dana 13.08.2015. g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu ,,MARIO'', 

Južna 34, 10 000 Zagreb, vl. Mario Pandžić, produženje radnog vremena od 6,00 do 

03,00h za dane 15.08./16.08.2015. na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg.Sv.Ivana 

32. Rješenje od dana  14.08.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskoj djelatnosti IMPEX, 

vl. Emil Grabovac, na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg.Sv.Ivana, produženje radnog 

vremena od 6,00 do 03,00h za dane 15.08./16.08. 2015.  

33. Odluka o iznosu naknade za rad mentora za polaznicu stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa za Lorenu Cepetić od dana 17.08.2015.g. 

34. Odluka o iznosu naknade za rad mentora za polaznicu stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa za Nikolinu Peleski od dana 24.08.2015. g. 

35. Zaključak o organizaciji III. otvorenog prvenstva hrvatskih branitelja u kuhanju gulaša 

od dana 24.08.2015.g.  

36. Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području 

Općine Kloštar Ivanić u 2015.godini od dana 31.08.2015. g. 

37. Odluka o isplati potpore za slučaj smrti člana uže obitelji – bračnog druga službenici 

Ljerki Menjački od dana 31.08.2015.g 

38. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  ,,ZIMSKA SLUŽBA '' od dana 

01.09.2015.g. 

39. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne 

banke Zagreb d.d. od dana 01.09.2015.g 

40. Zaključak o organizaciji proslave blagdana Male Gospe od dana 01.09.2015.g. 

41. Odluka o isplati financijskih sredstava povodom Svjetskog dana starijih osoba od dana 

02.09.2015.g. 

42. Rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja od 

dana 07.09.2015.g. 

43. Odluka o učeničkoj praksi za Luciju Petrek iz Kloštar Ivanić od dana 07.09.2015.g. 
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44. Zaključak o raspisivanju natječaja za odabir distributera poljoprivrednog 

repromaterijala za jesensku sjetvu u 2015.godini od dana 09.09.2015.g. 

45. Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izvođenje radova na asfaltiranju 

nerazvrstanih cesta od dana 10.09.2015.g. 

46. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2015.godini od dana 14.09.2015.g 

47. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 

2015.godini od dana 14.09.2015.g. 

48. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godini od dana 

14.09.2015.g. 

49. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu od 

dana 14.09.2015.g. 

50. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 2015.-2017. godine od dana 14.09.2015.g. 

51. Prijedlog projekcija Proračuna za razdoblje 2016.-2017.godine Općine Kloštar Ivanić 

od dana14.09.2015.g. 

52. Prijedlog Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić 

od dana 18.09.2015.g.  

53. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za podmirenje naknade za odlaganje 

komunalnog otpada na odlagalištu Tarno od dana 18.09.2015.g. 

54. Rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja od 

dana 18.09.2015.g. 

55. Odluka o subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom studentima s područja 

Općine Kloštar Ivanić od dana 22.09.2015.g. 

56. Odluka o odabiru distributera za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za jesensku 

sjetvu u 2015. godini od dana 23.09.2015.g. 

57. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi u 2015. godini od dana 23.09.2015.g. 

58. Odluka o odabiru za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Kloštar Ivanić od dana 25.09.2015.g. 

59. Odluka o financiranju izgradnje vodovoda u VII. i IX. Graničarskom odvojku u 

Kloštar Ivaniću od dana 25.09.2015.g. 

60. Odluka u povodu zamolbe Kloštranskih mažoretkinja za financijsku pomoć oko 

podmirenja troškova prijevoza na europsko prvenstvo u Češkoj od dana 28.09.2015.g. 

61. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.godinu od dana 28.09.2015.g. 

62. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za nabavu udžbenika Osnovnoj školi braće 

Radića Kloštar Ivanić za posebni odjel od dana 28.09.2015.g. 

63. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava Osnovnoj školi braće Radića za 

financiranje obveznih udžbenika za učenike u školskoj godini 2015/2016. od dana 

28.09.2015.g. 

64. Odluka u povodu zamolbe Josipa Žugaj za financijsku pomoć oko sanacije kuće 

stradale zbog pojave klizišta od dana 28.09.2015.g. 
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65. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za čišćenje sipine NK KLOŠTAR od dana 

29.09.2015.g. 

66. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava LD SRNDAČ za izvršene radove na 

pripremi i čišćenju nakon održanog III. otvorenog prvenstva hrvatskih branitelja u 

kuhanju gulaša od dana 29.09.2015.g. 

67. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za čišćenje sipine LD SRNDAČ od dana 

29.09.2015.g. 

68. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za izradu kućnog priključaka kanalizacije u 

Ulici Kralja Tomislava od dana 29.09.2015.g. 

69. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 

godini 2015./2016. od dana 05.10.2015.g. 

70. Odluka o listi poticajnih struka i zanimanja od dana 05.10.2015.g. 

71. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015./2016. 

od dana 06.10.2015.g. 

72. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za školu plivanja Osnovnoj školi braće 

Radića Kloštar Ivanić od dana 13.10.2015.g. 

73. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić od 

dana 16.10.2015.g. 

74. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kloštar Ivanić od dana 16.10.2015.g. 

75. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenja ostalih prostora u vlasništvu 

Općine Kloštar Ivanić od dana 16.10.2015.g. 

76. Odluka o sufinanciranju radova na uličnom plinovodu u Čemerničkoj ulici ( od 

Vinogradske ulice do raskrižja za Vinare) od dana 19.10.2015.g. 

77. Odluka o isplati financijskih sredstava Kickboxing klub ,,Ivanić-Grad“ od dana 

22.10.2015.g.  

78. Odluka o isplati financijskih sredstava Karate klubu ,,KIK“ od dana 22.10.2015.g. 

79. Javni natječaj za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić    

80. Odluka o isplati financijskih sredstava po Sporazumu o suradnji na projektu razvoja 

infrastrukture širokopojasnog pristupa od dana 26.10.2015.g. 

81. Odluka o privremenom korištenju prostorija i prostora u vlasništvu Općine Kloštar 

Ivanić i kojima upravlja Općina Kloštar Ivanić te javnih površina na području Općine 

Kloštar Ivanić u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe od dana 29.10.2015.g. 

82. Rješenje od dana 29.10.2015. g. kojim se odobrava Općinskoj organizaciji SDP-a 

Kloštar Ivanić koju zastupa predsjednik Općinske organizacije SDP-a Kloštar Ivanić, 

g.Željko Filipović korištenje javne površine na Trgu sv.Ivana u Kloštar Ivaniću za 

postavljanje štanda za izbornu promidžbu koalicije stranaka: SDP, HNS,HSU, 

HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA, A-HSS, ZS, dana 31.listopada 

2015.godine, površine 2m2 u vremenu od 8,30 sati do 12,00 sati 

83. Rješenje od dana 29.10.2015.g. kojim se odobrava Općinskoj organizaciji HDZ-a 

Kloštar Ivanić koju zastupa predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Kloštar Ivanić 

g.Ivica Krezo korištenje javne površine na Trgu sv.Ivana u Kloštar Ivaniću za 

postavljanje štanda za izbornu promidžbu dana 31.listopada 2015.godine, površine 

2m2 u vremenu  od 8,00 do 12,00 sati 
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84. Rješenje od dana 29.10.2015. g. kojim se odobrava općinskoj organizaciji HDZ-a 

Kloštar Ivanić koju zastupa predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Kloštar Ivanić 

g.Ivica Krezo korištenje prostora dvorane Pučkog doma Kloštar Ivanić u svrhu 

promocije knjige g.Tihomira Dujmovića dana 30.listopada 2015.godine u vremenu od 

17,00 sati do 22,00 sata 

85. Rješenje od dana 30.10.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu Caffe bar 

,,AGAPA“, na lokaciji u Kloštar Ivaniću, Trg sv. Ivana 1, koji posluje u sklopu tvrtke 

,,Sraka“ d.o.o., Vidikovac  8, Kloštar Ivanić, OIB:68633813095, produženje radnog 

vremena  na dane:  30./31.10.2015. i  31.10/01.11.2015. (proslava Noći vještica) u 

prostorima istog ugostiteljskog objekta 

86. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za pomoćnika u nastavi Katji Hanžek od 

dana 05.11.2015.g.  

87. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar 

Ivanić od dana 09.11.2015.g. 

88. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini 

od dana 16.11.2015.g. 

89. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog 

projekcije Proračuna za razdoblje 2017.-2018. godine od dana 16.11.2015.g. 

90. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016.- 2018. 

godine od dana 16.11.2015.g. 

91. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2016.godini od dana 16.11.2015.g. 

92. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu od 

dana 16.11.2015.g.  

93. Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016. 

godini od dana 16.11.2015.g. 

94. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godina od dana 16.11.2015.g. 

95. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini od dana 

16.11.2015.g. 

96. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava po računu br. 0316/3113/1 za uslugu 

prijevoza na lokaciju TROKUT – NOVSKA od dana 16.11.2015.g. 

97. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za radove pri obnovi kapelice sv. Florijana 

u Donjoj Obreški od dana 17.11.2015.g. 

98. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za financiranje izgradnje i stručnog 

nadzora nad izgradnjom uličnih vodovoda u I.,I.B,IV.,IV.A,IV.B,VI,VI.A i VI.B 

Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću od dana 18.11.2015.g. 

99. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za financiranje izgradnje i stručnog 

nadzora nad izgradnjom uličnih vodovoda u VII. i IX. Graničarskom odvojku u 

Kloštar Ivaniću od dana 18.11.2015.g. 

100. Zaključak povodom zamolbe udruge Hrvatski križni put od dana 19.11.2015.g. 

101. Zaključak povodom zamolbe Udruge moslavačkih studenata od dana 

19.11.2015.g.  

102. Zaključak povodom zamolbe Udruge za autizam – Zagreb od dana 

19.11.2015.g.  
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103. Odluka o isplati financijske potpore Udruzi  ,,Edukacijom protiv raka dojke“ 

od dana 20.11.2015.g. 

104. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje socijalno ugroženih 

osoba uoči Božićnih blagdana od dana 23.11.2015.g. 

105. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje djece za blagdan sv. 

Nikole od dana 24.11.2015.g. 

106. Odluka o početku postupka bagatelne nabave gospodarskog vozila putem 

operativnog leasinga od dana 23.11.2015.g. 

107. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje djece djelatnika 

Jedinstvenog upravnog odjela od dana 24.11.2015.g. 

108. Zaključak od dana 26.11.2015. g. kojim se daje suglasnost za sklapanje 

Ugovora na određeno vrijeme sa Grozdanom Jakovljević koja je imenovana Odlukom 

o razrješenju/imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, KLASA: 

601-02/15-01/01, UR.BROJ: 238/14-01-15-02, od 22.10.2015. godine, za ravnateljicu 

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, iz redova zaposlenika ustanove Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić i ima sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na 

radnome mjestu odgajateljice u ustanovi Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić 

109. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2016.godinu od dana 02.12.2015.g. 

110. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Ivanić u 2016.godini od dana 02.12.2015.g. 

111. Odluka o isplati financijskih sredstava Udruzi „Prijatelji Kloštra“ za tisak 

kataloga od dana 01.12.2015.g. 

112. Rješenje o isplati jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja od 

dana 03.12.2015.g. 

113. Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. vezano za 

potraživanja po predstečajnoj nagodbi od dana 03.12.2015.g. 

114. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za OBITELJSKI RADIO IVANIĆ 

d.o.o. od dana 04.12.2015.g.  

115. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

za 2015.god. i prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje 2016. - 2017.godine od 

dana 04.12.2015.g. 

116. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje 2015. – 2017. godine od dana 04.12.2015.g. 

117. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

i naobrazbi u 2015.godini od dana 04.12.2015.g.  

118. Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić od dana 04.12.2015.g. 

119. Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za nabavu gospodarskog 

vozila putem operativnog leasinga od dana 07.12.2015.g. 

120. Prijedlog Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima lokalnih dužnosnika od 

dana 08.12.2015. g. 

121. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje 2015. – 2017. godine od dana 08.12.2015.g.  
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122. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016.godinu i prijedlog 

projekcije Proračuna za razdoblje 2017. – 2018. godine od dana 08.12.2015.g. 

123. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

za 2015. godinu i prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje 2016. – 2017. godine od 

dana 08.12.2015.g. 

124. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 

2018. godine od dana 08.12.2015.g. 

125. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za CCTV inspekciju 

novoizgrađenog kanalizacijskog sustava od dana 08.12.2015.g. 

126. Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić od dana 09.12.2015.g.  

127. Odluka o početku postupka bagatelne nabave teretnog vozila putem 

operativnog leasinga od dana 10.12.2015.g. 

128. Odluka o isplati božićnice umirovljenicima i nezaposlenima od dana 

11.12.2015.g. 

129. Zaključak od dana 11.12.2015.g. o imenovanju predstavnika Općine Kloštar 

Ivanić za tehnički pregled za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene, 

vodoopskrbnog sustava – precrpna stanica ''Ivanić-Grad'', Kloštar Ivanić, 3. skupine, 

na građevinskoj čestici k.č.br. 3749/4 k.o. Kloštar Ivanić 

130. Odluka u povodu zamolbe Nova TV d.d. od dana 14.12.2015.g. 

131. Odluka o isplati stradalnicima Domovinskoga rata od dana 14.12.2015.g. 

132. Odluka o isplati financijskih sredstava OŠ braće Radića za posjet djece u 

Nazorovoj od dana 16.12.2015.g. 

133. Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu IV. Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić od dana 16.12.2015.g. 

134. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za sufinanciranje nabave 

kompostera, malog rabljenog kamiona autosmećara i izrade projektne dokumentacije 

sanacije i rekonstrukcije odlagališta kom. otpada ,,Tarno“ od dana 17.12.2015.g. 

135. Zaključak o organizaciji ,,Tamburijade“ 2015 od dana 17.12.2015.g. 

136. Odluka o povratu više uplaćenog komunalnog doprinosa – Josipu Manc, V 

plavem trnacu 60, Sobočani, Kloštar Ivanić od dana 17.12.2015.g. 

137. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu od 18.12.2015. g. 

138. Rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova 

stanovanja od dana 17.12.2015.g. 

139. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava Udruzi ,,PRIJATELJI KLOŠTRA“ 

od dana 22.12.2015.g. 

140. Odluka o odabiru za nabavu teretnog vozila putem operativnog leasinga od 

dana 22.12.2015. g. 

141. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava Božici Smolčić od dana 

28.12.2015.g. 

142. Odluka o isplati financijskih sredstava za ostvareni sportski uspjeh 

,,Kloštranskim mažoretkinjama“ od dana 28.12.2015.g. 

143. Odluka o isplati otpremnine gđi. Ljerki Menjački od dana 28.12.2015.g. 
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144. Rješenje od dana 28.12.2015.g. kojim se odobrava ugostiteljskom objektu 

Caffe bar ,,AGAPA“, Trg Sv. Ivana 1, koji posluje u sklopu tvrtke ,,Sraka“ d.o.o., 

Vidikovac 8, Kloštar Ivanić, OIB: 68633813095, produljenje radnog vremena na dane: 

29./30.12.2015. i 02.03.01.2016. u svrhu blagdanskog domjenka Nezavisne liste - 

,,Most“ repriza dočeka Nove Godine od 06:00 do 02:00h 

145. Zaključak o korištenju Pučkog doma Kloštar Ivanić za održavanje izložbe 

malih životinja od dana 30.12.2015.g. 

146. Odluka o prihvatu ponude INSTRUKTAŽNOG CENTRA d.o.o. od dana 

31.12.2015. 

  

KLASA: 022-01/15-01/01 

UR.BROJ:238/14-02-16-07 

Kloštar Ivanić, 15.03.2016.            
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