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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-19-38 

Kloštar Ivanić, 28.06.2019. 

 

 

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 

 

                          18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     

koja će se održati dana 05.07.2019. godine (petak), 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 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 18. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

-Aktualni sat 

 

1.Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika  i verifikaciji novog vijećnika i 

donošenje Zaključka, 

izvjestitelj: Mandatna komisija 

2.Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

Napomena za toč.2.:zbog tajnosti podataka donošenja predmetne Odluke pristup je ograničen 

lozinkom. 

3. Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 

a.) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić 

u protupožarnoj sezoni u 2019. godini, 

b.)Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova, 

c.) Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

Općine Kloštar Ivanić , 

d.)Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Općinu Kloštar Ivanić, 

e.) Zaključka  o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova 

tijekom požarne sezone u 2019. godini., 

f.) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te  mjerama zaštite od  požara na poljoprivrednom zemljištu, 

predlagatelj: općinski načelnik 
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4. Rasprava o prijedlogu  i donošenje : 

a.) Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

b.) Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj : općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu   i donošenje Odluke o Socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

6.Rasprava o prijedlogu  i donošenje Odluke o komunalnom redu 

predlagatelj: općinski načelnik 

7.Rasprava o prijedlogu  i donošenje: 

a.) Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za financije i proračun , 

b.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu, 

c.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija,  

d.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pritužbe i žalbe, 

e.) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje  

f.) Odluke o razrješenju imenovanju  člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

općine Kloštar Ivanić. 

g.) Odluke  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda, 

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja 

8. Rasprava i donošenje Zaključka o sklapanju dodatka Sporazuma o suradnji na projektu 

razvoja infrastukture širokopojasnog pristupa 

predlagatelj: općinski načelnik 

9. Razno. 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- Obiteljskom radiju Ivanić 

 

 

 


