
                              
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

        ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBROJ: 238/14-03/1-22-20 

Kloštar Ivanić, 01.04.2022. 

 

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) 

i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije br. 32/21) 

 

                                                      S A Z I V A M 

 

                          7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

     

koja će se održati dana 07.04.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju 

Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1. 

 

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja 

dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Za 7. sjednicu predlažem slijedeći 

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

1. Aktualni sat 

2. Rasprava o Izvješću o radu davatelja usluge – Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka 

3.   Rasprava o stanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. i donošenje Zaključka 

4.   Rasprava o prijedlogu i donošenje: 

     a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

         g., 

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

        2021. g., 

    c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2021.  

        g.,  

    d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.  

        g.,  

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2021. g., 

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. g. i  

    g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. g. 

    h) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom 

        pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom    

        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar 

        Ivanić za 2021. godinu, 

    i) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

    j) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,  

        izvjestitelj: općinski načelnik 

5.Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

      srpanj – prosinac 2021. godine i donošenje Zaključka, 

      izvjestitelj: općinski načelnik 



6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 

     Predlagatelj: općinski načelnik 

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,  

     Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava i donošenje:  

a) Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara,na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu  

            Predlagatelj: općinski načelnik 

b) Izvješća o provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih  mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 

2021. godini, 

                  predlagatelj: općinski načelnik 

c) Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Kloštar Ivanić za 2022. godinu, 

      predlagatelj: općinski načelnik 

d) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini, 

e) Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone u 2022. godini, 

predlagatelj: općinski načelnik 

f) Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2022. godini, 

predlagatelj: općinski nacelnik 

9. Rasprava o prijedlogu i raspisivanje javnog poziva za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić,  

predlagatelj: općinski nacelnik 

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, 

     predlagatelj: općinski načelnik 

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju Dana branitelja Općine Kloštar 

Ivanić, 

predlagatelj: općinski načelnik 

12. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju “Sportskog parka Kloštar Ivanić” 

kao “Sportski park Stjepan Novaković – Žuti” 

13. Razno 

 

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                               

                                                                                                   Krešimir Bunjevac 

 

DOSTAVITI: 

- članovima Općinskog vijeća 

- općinskom načelniku 

- Ivakopu 

- Ivaplinu  

- Obiteljskom radiju Ivanić 

 

Ističemo potrebu pridržavanja svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i 

uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i odluka Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske.  

 

Molim članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić da se odazovu ovom sazivu, a 

eventualnu nemogućnost odaziva opravdaju na telefon broj: 2892-341. 


