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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-19-44 

Kloštar Ivanić, 05.12.2019. 

 

 

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 

 

                          21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     

koja će se održati dana 12.12.2019. godine (četvrtak), s početkom u 17,00 sati - u izmještenom 

uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni 

objekt vrtića. 

 

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

dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 21. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

- Aktualni sat 
 

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

            školsku/akademsku godinu 2018./2019., 

            predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija 

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

      miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

      predlagatelj: općinski načelnik 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od  

            velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

            prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u 

pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela 

trgovačkog društva Ivaplina d.o.o. Ivanić-Grad 

predlagatelj : općinski načelnik 

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

01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

7. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,  
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Izvjestitelj: općinski načelnik  

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

           a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

               2019. g., 

   predlagatelj: općinski načelnik 

           b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

               za 2019. g., 

               predlagatelj: općinski načelnik 

           c) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

               2019. g.,  

   predlagatelj: općinski načelnik 

     d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini 

           e) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i          

               projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine, 

   predlagatelj: općinski načelnik 

9.     Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić za 2020. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik   

c) Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Programa javnih potreba u sportu u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

e) Programa javnih potreba u kulturi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik  

g) Programa socijalnih potreba u 2020. g.,  

      predlagatelj: općinski načelnik 

h)  Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. g.,  

     predlagatelj: općinski načelnik 

i) Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 

2020. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godinu, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

            j)  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu,  

            predlagatelj: općinski načelnik 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

            Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  

      Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

13. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

predlagatelj: općinski načelnik 
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14. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  

financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2020. 

godini, 

            predlagatelj: općinski načelnik 

      15. Razno 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                              Krešimir Bunjevac v.r.  

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- zamjeniku općinskog načelnika 

- predsjednici Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija g. Silviji Smolčić  

- Obiteljskom radiju Ivanić 

 

 

 


