
 

1 

 

                       
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-18 

Kloštar Ivanić, 11.04.2018. 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i 

članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 

županije br. 4/18) 

 

                                                      S A Z I V A M 

 

                          8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     

koja će se održati dana 18.04.2018. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj 

vijećnici, Školska 22, I. kat. 

 

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

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 8. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

 

- Aktualni sat 
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

2. Rasprava i donošenje: 

a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g., 

b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g.,               

c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

2017. g.,    

d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 

2017. g.,  

e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

f) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u sportu u 2017. g.,  

g) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

Izvjestitelj: općinski načelnik         
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3. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

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

srpanj - prosinac 2017. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

5. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

6. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“ na 

području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora, 

Predlagatelj: općinski načelnik,   

8. Rasprava i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila 

za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država 

10. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

11. Razno  

   

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- predsjednici Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država 

  Mateji Šafran  

- Obiteljskom radiju Ivanić 


