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3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održana je dana 27. kolovoza 2013. 
godine s početkom u 16.00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Vulinčeva 30. 
 
Zapisnik vodi  Marija Čehko –  viša stručna suradnica za pravne poslove u 
gospodarstvu 
 
Prisutni članovi Gradskog vijeća: 
Mario Mikulić, Stjepan Klak, Gordana Kanić, Željko Pongrac, Željko Brezovečki, 

Tomislav Cuvaj, Sanja Mahovlić Vučinić, Milica Piličić, Sanja Radošević, Tomislav 

Kunovec, Igor Cepetić, Drago Dianek, Ilija Krištić, Krešimir Malec, Martin Laškarin, 

Borislav Kovačić, Maja HolubInjić 

 
Ostali prisutni: 

1. Javor Bojan Leš – gradonačelnik 

2. Željko Posilović – zamjenik gradonačelnika 

3. Gordana Brcković – zamjenica gradonačelnika 

4. Dražena Mucha – pročelnica Općeg upravnog odjela 

5. Boris Rodić – privremeni pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada 

6. Ana Dujić – viša stručna suradnica za poslove Gradonačelnika i Gradskog 

vijeća 

7. Obiteljski radio Ivanić 

8. TV Mreža 

9. javnost 

 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Mikulić  – otvorio je sjednicu te konstatirao da je 
sjednici, od ukupno 17 trenutno prisutno 16 vijećnika što predstavlja većinu članova 
Gradskog vijeća, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Po izvješću Mandatne komisije, prisegu je položila Maja HolubInjić, zamjenica 
vijećnika Igora Mužine. 
 
Na sjednici je jednoglasno usvojen Zapisnik sa 2.sjednice Gradskog vijeća. 
 
Prelazi se na usvajanje  Dnevnog reda  Gradskog vijeća. 
 
Gradsko vijeće je jednoglasno (16 glasova) usvojilo sljedeći: 
 
 

DNEVNI RED: 
 
0. Vijećničkapitanja 
 
 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela  Grada 
Ivanić-Grada, 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestiteljica: Ana Dujić, viša stručna suradnica 
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2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Grada Ivanić-Grada, 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestiteljica: Marija Čehko, Viša stručna suradnica 
 
 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim 
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestitelj: Gradonačelnik 
 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o predstavniku Grada Ivanić-
Grada u Skupštini trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestitelj: Gradonačelnik 
 
 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Ivanić-Grada 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela 
 
 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada 
 
predlagatelj: Gradonačelnik 
izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela 
 
 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Ivanić-Grada za 2012. godinu 
 
izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela 
 
 
8. Razno 
 
 
Prije rada po utvrđenom Dnevnom redu, prisegu je položio vijećnik Borislav Kovačić 
koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća. 
 
Rad po utvrđenom dnevnom redu. 
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0. TOČKA 
 

Ilija Krištić – Vijećnik je postavio sljedeća pitanja: Kakva je situacija sa započetim, a 

nenastavljenim radovima na nogostupu i odvodnji u Šumećanima? Ističe kako su 

radovi trajali svega nekoliko dana te su zaustavljeni zbog nesposobnosti izvođača 

radova. Je li započet novi postupak javne nabave, a ako nije kada će?  

Drugo pitanje je što je sa radovima na izgradnji DVD-a Ivanić-Grad? Vezano na to, 

što je sa svim investicijama koje su u Proračunu, a koje rebalansom nisu izbačene? 

Vijećnik je zamolio pojašnjenje, prema čl. 35. Zakona o ustanovama, Gradonačelnik 

je izvršio imenovanja i razrješenja u ustanovama. Navodi kako je u odluci naveden 

krivi članak, smatra da je trebalo pozvati se na čl. 38. stavak 4. Zakona o 

ustanovama. 

 

Siniša Jurak – Direktor KCIG d.o.o. je istaknuo kako su radovi u Šumećanima 

započeli u lipnju, ali nisu se izvodili tempom po terminskom planu, te je uočeno da 

izabrani izvoditelj nije u stanju izvršiti ugovore te je ugovor raskinut. Novi natječaj bit 

će raspisan u skladu s mogućnostima s Proračunom i dogovorom s 

Gradonačelnikom. 

 

Gradonačelnik – Izrazio je žaljenje zbog situacije u Šumećanima, nije do Grada, već 

do izvođača radova. Radovi će svakako biti uvršteni u Proračun iduće godine. Što se 

tiče DVD-a, izvoditelj će biti uveden u posao, a što se ostalih investicija tiče, one za 

koje ima novaca, u tijeku su, nijedna nije završena. Nadopunjena je investicija u 

Šiftarovoj, Kralja Tomislava postavljanjem određenih kablova. Dio koji se odnosi na 

Donju Poljanu, potpisani su ugovori, izvođač je uveden u posao, ali radovi nisu 

počeli. 

 

Ilija Krištić – Podsjeća da sve zna o nogostupu, njegovo pitanje je bilo kada će se 

radovi nastaviti?  

 

Gradonačelnik – Odgovorno može reći da će se radovi nastaviti kada bude za njih 

novaca. Jasno je istaknuo kako se nada da će to biti još ove godine, ali ukoliko ne, 

bit će svakako iduće godine.  
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Željko Pongrac – Zanima ga, s obzirom da je na posljednjoj sjednici donesena odluka 

o dislokaciji jedne grupice na Donju Poljanu, u kojoj je fazi projekt te hoće li sve biti 

spremno za novu pedagošku godinu. 

 

Dražena Mucha – Ističe kako je izvršena prenamjena unutarnjeg prostora kuće na 

Poljani, izvršeni su radovi izvan, a popločenje će biti dovršeno prilikom izgradnje ulica 

na Poljani. Prikupljeni su svi atesti te je podnesen zahtjev nadležnom tijelu kako bi 

bila dobivena dozvola za rad, prema informacijama, 2.9. će započeti rad Dječjeg 

vrtića tamo. 

 

Igor Cepetić – Vijećnik ima pitanje vezano za cestu D43, što je s rokovima, hoće li biti 

ispoštovani, a s obzirom da radovi u Šarampovu stoje. Kružni tok je pokošen, što je s 

travom koja raste uz rub ceste, sada je nepokošena. Ističe da nema javne rasvjete, 

lampe su postavljene. Što je s cestama koje trpe zbog radova na D43, neke su 

asfaltirane, ali su sada uništene zbvog tereta koji se vozi njima. Je li moguće da 

predsjednici MO dobiju obavijesti sa sastanaka u Hrvatskim cestama d.o.o. obzirom 

da imaju brojne upite od građana.  

Sljedeće pitanje je Ivaplin, što se događa, obzirom da se bliži rok koji im je zadan za 

rješavanje financijske situacije?  

Zadnje pitanje je vezano za Hrvatske vode d.o.o., je li održan sastanak vezano za 

kanale koji nisu održavani? 

 

Željko Posilović – Održan je sastanak u Hrvatskim cestama d.o.o., nije bilo puno 

sluha, ali rokova će se držati a to je 15.11. Kružni tok je bio ruglo, no odgovor je bio 

da cesta nije puštena u promet, te da će sve biti uređeno kada cesta bude u promet 

puštena, a isto je za javnu rasvjetu. Teško je dobiti realizaciju od Hrvatskih cesta 

d.o.o. 

 

Gradonačelnik – Za Ivaplin su dogovoreni sastanci u Gradskoj plinari Zagreb i 

Prirodnom plinu. Sa danom 28.08.2013. g. je dug smanjen, riješeno je pola duga 

premaq Plinacru, te dijelovi duga prema Prirodnom plinu i Gradskoj plinari Zagreb. 

Detaljnije će vijećnici biti obavješteni nakon skupštine Ivaplina. 

Što se tiče pitanja vezanog za Hrvatske vode d.o.o., zamjenik gradonačelnika je bio 

na sastanku, obiđeni su kanali i sva problematična mjesta koja su u planu do kraja 

ove godine. Provode se i neke druge aktivnosti, o kojima će biti više na narednim 

sjednicama vijeća. 
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Željko Brezovečki – Vijećnik je postavio pitanje zašto na grobljima nema nadstrešnica 

i razglasa. Prije 6. godina mu je g. Jurak rekao kako će biti, ali nikada nije učinjeno 

ništa. Grad je kupio jedan razglas i dodijelio ga Crvenom križu. Sada Grad plaća 

Crvenom križu za upotrebu te se plaća vanjski suradnik, g. Berlan da pušta razglas.  

Ne radi rasvjeta kod groblja prema Domu zdravlja, 4 lampe, te moli gradonačelnika 

da se popravi ta rasvjeta te da se zaštite žice koje su nezaštićene.  

Dalekovod u Cundićevoj ulici, po zakonu je naloženo da se izmjesti te da se polože 

žice u zemlju, no HEP nije maknuo žice iz zraka. Moli da se uputi dopis HEP-u da se 

to napokon napravi. 

Sljedeće pitanje je postavljeno oporbi, kada će imenovati svoje članove u radna tijela 

gradskog vijeća. 

 

Siniša Jurak – Istaknuo je kako Uprava groblja ima razglas, te ga mogu svi koristiti 

ukoliko tako zatraže. Mobilan je te se lako prenosi i besplatan je. Što se tiče 

nadstrešnice, izrađena je projektna dokumentacija, uređenje mrtvačnice, ali nikada 

nije bilo sredstava da se u to krene i odradi do kraja.  

 

Željko Brezovečki – Nije zadovoljan odgovorom, stranka ne zna za tu mogućnost jer 

im nitko iz KCIG d.o.o. nije takvu mogućnost dao. To je dužnost Uprave groblja. 

 

Željko Pongrac – Istaknuo je da postoji informacija da je u gradu bila kineska 

delegacija, te moli gradonačelnika da malo pojasni o čemu se radilo. 

 

Gradonačelnik – Želi zahvaliti g. Mati Tufekčiću koji je delegaciju doveo u grad, te 

poziva sve poduzetnike da svoje kontakte upute i na grad. Delegacija je obišla zonu i 

Naftalan, održana je jedna prezentacija za njih, odazvali su se i poduzetnici te ističe 

kako se nada da će investirati u grad. Bili su zadovoljni načinom na koji su primljeni 

te su uzvratili pozivom u Grad Tonglu.  

Krešimir Malec – Uputio je pitanje Gradonačelniku, što je učinjeno s izgradnjom 

školskih sportskih dvorana na području Grada. Zalaže se za javno-privatno 

partnerstvo kako bi objekti bili izgrađeni u ovom mandatu. Sljedeće je primjena 

Zakona o odlaganju komunalnog otpada, neke JLS već primjenjuju odvojeno 

odlaganje otpada, te ga zanima što je grad učinio po tom pitanju.  
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Što se tiče Zone 6, financijska konstrukcija je zatvorena, izgrađena je prva faza, ali 

što je s drugim dijelom, obzirom da su rokovi za izgradnju prošli? 

 

Gradonačelnik – Sportska dvorana u Posavskim Bregima je u planu izgradnje, 

izdvojena su sredstva od strane grada i županije, sufinancirat će se 50:50. Mala 

dvorana u centru ima određenu dokumentaciju, sa ravnateljicom je posjetio g. 

Štublina te im je rečeno kako županija nema sredstva za izgradnju iste. No može se 

aplicirati za fondove EU, te je potrebno prikupiti dodatnu dokumentaciju i uključit 

Dječji vrtić u projekt. Dokumentaciju će pripremiti grad. Što se dvorane u Graberju 

tiče, lokacijska dozvola je izdana, no nije konzumirana, za to je zadužen predsjednik 

vijeća. Grad je spreman ući u pronalaženje načina da u ovom mandatu realizira 

dvoranu. 

Što se tiče JPP, brine ga što to opterećuje proračun, dozvoljava da bude u kontaktu s 

g. Malecom radi daljnjih konzultacija i sastanaka.  

 

Mario Mikulić – Proučava dokumentaciju za dvoranu u Graberju te će stupiti u kontakt 

s ravnateljicom nakon početka nastave.  

 

Gradonačelnik – Što se tiče zone, dio koji je u vlasništvu Grada je napravljen, a 

ostatak nije predviđen do prodaje. Što se tiče odvojenog sakupljanja otpada, u 

pregovorima je Grad oko sustava koji nje postavljen u Sv. Ivanu Zelini te se nada da 

će Županija isto sufinancirati gradu. Predstoji gradu i priča uz jedinstveni sustav za 

županijsko gospodarenje otpadom, te će sve biti razriješeno nakon nekih sastanaka 

u Ministarstvu zaštite okoliša.  

 

Sanja Mahovlić–Vučinić – Vijećnicu zanima situacija oko rješavanja problema sa 

naplatom cestarine na relaciji Ivanić-Grad – Zagreb odnosno Ivanić-Grad – Dugo 

selo. 

 

Gradonačelnik – Održan je sastanak u Hrvatskim autocestama d.o.o. na kojem je 

jasno dano do znanja kako je ovakav sustav naplate neprihvatljiv. Grad ima 

informaciju da je 70000 stanovnika iz Ivanić-Grada do Brckovljana išlo za 7 kuna, a 

ne 10 kuna, te je to još jedan adut u rukavu s kojim će se pregovarati. 

Zatražen je sastanak kod ministra g. Dončića, ali je ministar bio na godišnjem. Nije se 

desilo još ništa te će biti ponovno upućen dopis ministru da načelnici i gradonačelnik 

budu primljeni te da se snizi cijena. 
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Tomislav Cuvaj -  U gradu se uništava imovina te vijećnika zanima što je grad 

poduzeo. 

 

Gradonačelnik – Službeno je grad učinio sljedeće, KCIG d.o.o. izlazi van, utvrđuje 

stanje, te se upućuje prijava policiji. Od grada će ići zamolba da se svi takvi predmeti 

riješavaju na Prekršajnom sudu po hitnom postupku. Formirat će se i Vijeće za 

prevencijju. Apelira na mladež da nemaju razloga za nedolično ponašanje, grad će 

radije osigurati mjesta na kojima će moći iskaliti bijes (vreće, sportska oprema i 

slično). 

 

Milica Piličić – U ime građana Deanovca, zahvalila je vlasti na prijelaz koji se ne 

koristi Derežani-Deanovec jer je u kratkom roku riješeno. 

 

Gradonačelnik – Zahvalio je INI d.d., posebno g. Novoselu jer su odradili taj dio posla 

za grad. 

 

Tomislav Kunovec – Ima pitanje za g. Posilovića, je li poboljšana komunikacija i rad 

izvršne vlasti sa mjesnim odborima i na koji način. 

 

Željko Posilović – Grad je uveo novi sistem rada, imenovana je osoba za kontakt te 

se mjesni odbori mogu nekome obratiti jer je povratna informacija najbolja 

informacija, kod gđe. Liljane Lacković. 

 

1. TOČKA 
 

Ana Dujić – Viša stručna suradnica je istaknula kako je pravni temelj Zakon o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Trenutno ustrojstvo je uređeno Odlukom od 

2007. godine te su ustrojena dva odjela: Opći upravni odjel i Upravni odjel za razvoj 

grada te služba Vlastiti pogon.  

Grad je u veljači bio predmet upravnog nadzora Ministarstva uprave te su dali upute 

kako je nužno promijeniti upravne odjele, uskladiti poslove koji se obavljaju u njima, 

grupirati ih prema djelokrugu. Također treba preispitati i nazive upravnih odjela. Kao 

mjera je naloženo donošenje nove odluke o ustrojstvu u roku od 60 dana od 
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održavanja konstituirajuće sjednice na lokalnim izborima 2013. godine. U skladu s 

izrečenim, predloženo je sljedeće ustrojstvo: 

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti,  
2. Upravni odjel za financije i proračun te  
3. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno 

planiranje. 
U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti 

obavljali bi se pravni poslovi i radnje koje se odnose na poslove iz samoupravnog 

djelokruga, poslove vezanih za ljudske resurse i radne odnose zaposlenih u Gradskoj 

upravi, poslove uredskog poslovanja i arhive, odnosa s javnošću i medijima, poslove 

koji se odnose na mjesnu samoupravu i rad mjesnih odbora, briga o pravnim 

interesima i imovini Grada. 

Posebni mjesto zauzimaju poslovi koji se odnose na rad Gradskog vijeća i 

Gradonačelnika, za koje se zbog njihove specifičnosti i opsega te potrebe za 

operativnošću predlaže ustrojavanje posebnog odsjeka unutar spomenutog upravnog 

odjela za obavljanje povezanih poslovi organizacijske, pravne, savjetodavne i 

stručno-administrativne naravi iz djelokruga rada Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela i Gradonačelnika. 

Budući da društvene djelatnosti pokrivaju široko područje civilnog društva u Gradu, 

područje skrbi o djeci, mladima, osobama s posebnih potrebama, građanima treće 

živote dobi i onima u socijalnoj potrebi, a imajući u vidu posebnost društvenih 

djelatnosti unutar Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i 

društvene djelatnosti predlaže se ustrojavanje i posebnog odsjeka za društvene 

djelatnosti. 

S obzirom na značajnu posebnost upravnog područja, a imajuću u vidu izrazito veliki 

opseg koji obuhvaća upravno područje, odnosno veliki opseg poslova unutar 

Upravnog odjela, predlaže se ustrojavanje posebnog Upravnog odjela za financije i 

proračunu čijem su djelokrugu financije, proračun i računovodstvo. 

Cilj ustrojavanja posebnog odjela je učinkovito prikupljanje te transparentno 

planiranje i trošenje javnih sredstava što se može jedino ostvariti uz odgovarajući 

stručni potencijal te učinkovitu organizaciju. 

Treći odjel koji se predlaže je Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno 

gospodarstvo i prostorno planiranje.  

U ovom Upravnom odjelu grupirani su srodni poslovi koji se odnose na 

gospodarstvo i njemu srodne djelatnosti i poljoprivredu te oni koji se odnose na 

komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i uređenje te zaštitu okoliša. 

Uvažavajući značaj i posebnost koju poljoprivreda kao djelatnost ima na području 

Grada, unutar Upravnog odjela ustrojava se Odsjek za poljoprivredu koji bi obavljao 

poslove poslove vezane za poticanje i razvoj poljoprivrede, poslove vezane za 

poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada te ostale povezane 
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poslove. S obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, predlaže se 

ustrojavanje se Odsjeka u čiji bi djelokrug ulazili poslovi vezani za pronalaženje, 

analiziranje i ocjenu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, izradu 

potrebne dokumentacije i prijavljivanje tih projekata. 

Željko Pongrac – Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik ističe kako je Odbor dao 

pozitivno mišljenje na prijedlog navedene odluke. 

Boris Kovačić – Ističe da se ovakve odluke donose na početku mandata, a ono što je 

značajno je broj odjela i odsjeka, a to znači novo zapošljavanje. To ga brine, 3 

pročelnika, 4 odsjeka, već 7 novih ljudi. Nema još sistematizacije i ne zna se koliko 

će biti izvršitelja. Ističe da je u gradu već zaposlena osoba za odnose s javnošću, 

zbog pomaka je vidljivo da se traži i osoba za javnu nabavu. Slaže se da je potrebno 

zaposliti ljude za EU fondove. No želi se zadržati na 10 osoba koje će biti zaposlene i 

troškove samo za njih, to je 3 milijuna kuna dodatno, a u 4 godine to je 12 milijuna 

kuna, pored osoba koje su već zaposlene. Siguran je da predlagatelji to znaju, ali 

možda bi bilo dobro čuti dodatno obrazloženje s aspekta s kojeg je govorio. Smatra 

da to proračun neće moći izdržati. 

Željko Brezovečki – Ističe da nova ekipa ima pravo napraviti nešto novo. Istaknuo je 

kako je pročelnica na bolovanju ted a mnoge stvari stoje, obzirom da ostali nisu bili u 

sve upućeni. Samim time, potrebno je napraviti nešto, uključiti sve u posao.  

 

Ilija Krištić – Istaknuo je kako neće biti u retorici kao njegov prethodnik, g. Kovačić. 

Smatra da je pravo gradonačelnika da imenuje svoju ekipu, ali moli da budu 

objektivni da se Gradska uprava ne pretvori u tim od 30-40 ljudi jer to grad neće moći 

podnijeti. Volio bi da gradonačelnik govori o svojim ljudima, a ne vijećnici jer su 

neobjektivni i ne poznaju najbolje rad službenika koji su opterećeni i imaju dovoljno 

posla.  

Gordana Kanić – Pozdravlja ovu odluku koja je dobro napravljena i organizacijski i 

nomotehnički.  

Krešimir Malec – Smatra kako treba odvojiti poslove za potrebe rada Gradskog 

vijeća, a radi čuvanja digniteta i potreba predsjenika i njegovih potpredsjednika. 

Nadalje, smatra kako treba stajati da su zamjenici nadređeni pročelnicima, obzirom 

da su izabrani, kao i gradonačelnik, voljom građana. Njihova uloga je velika, kao što i 

treba biti. 

Stjepan Klak – Smatra da je ustrojstvo utemeljeno na nečem novom, ispravljene su 

uočene pogreške, jer grad nije funkcionirao. Nova vlast radi puno transparentnije, 

javnije, želi ga približiti svima koji žive u gradu. Utemeljeno je na znanosti, struci i 

postoji vizija koje do sada nije bilo.  

Gradonačelnik – Cilj ove odluke je unapređenje grada i gradskih službi. Istaknuo je 
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kako mu je žao što opet nema g. Kovačića, te da ako je nešto i predviđeno odlukom, 
ne mora značiti da će biti popunjeno. Kao čovjek koji ima nešto iza sebe, ističe da 
neće trošiti 3 milijuna kuna više na plaće jer se grad bavi ozbiljnim poslom kako bi se 
unaprijedio rad gradske uprave. Ono što je zatekao je činjenica da nije bilo timskog 
rada, jer su dokumenti na 100 mjesta, postoji veliki nered u odjelima. Kao 
gradonačelnik, stoji iza ove odluke. 
Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je većinom od 12 glasova za i 4 
suzdržana donesena sljedeća 
 

ODLUKA 
O USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA  

GRADA IVANIĆ-GRADA 
 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom  tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

2. TOČKA 
 

Marija Čehko – Viša stručna suradnica istaknula je kako je zakonska osnova za 

donošenje ove odluke Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Odlukom se uređuju prvenstveno otuđenje nekretnina u vlasništvu Grada i 

ograničenje prava vlasništva Grada. Propisuje se koja tijela su nadležna za 

raspolaganje nekretninama. Najveće novine su unesene kod raspisivanja javnog 

natječaja (3 različite vrste), uveden je postupak zamjene nekretnina (posebice kada 

se ocijeni da postoji pravni interes Grada) te je propisana obaveza vođenja registra 

nekretnina.  

Istaknuto je kako će se usvajanjem ove Odluke, moći raspisati javni natječaji za velik 

broj nekretnina koje su, nažalost, neiskorištene a za koje postoji interes građana.  

Željko Pongrac – Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik istaknuo je kako, u cilju 

usklađenja s odredbama Zakona o javnoj nabavi, stoga predlažu usklađenje 

sljedećih članaka 18., članka 31. i članka 67. te da se dopuni članak  21. Odluke. 

Gradonačelnik – Prihvaća prijedloge Odbora za Statut i Poslovnik. 

 

Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) 
donesena sljedeća 
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O D L U K A 

O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA 
U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA 

 

Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 

3. TOČKA 
 
Gradonačelnik – Grad se odlučio na korekciju koja će dužnosnike približiti s 

primanjima prije Odluke Vlade RH. Iznosi su približni kao i oni koje su imali 

dužnosnici do izbora 2013. godine.  

Sanja Radošević – Predsjednica Odbora za financije i proračun istaknula je da Odbor 

daje pozitivno mišljenje na prijedlog ove Odluke.  

Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) 
donesena sljedeća 
 
 
 

O D L U K A 
O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA 

GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA 
 

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

4. TOČKA 
 

Gradonačelnik – Grad predlaže da se, kao predstavnica Grada Ivanić-Grada, u 

Skupštinu Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. imenuje gđica. Ivana Marjanović. Riječ je o 

mladoj djevojci koja studira novinarstvo, te će svoje dužnosti obavljati bez poteškoća. 

Željko Pongrac – Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik istaknuo je da Odbor daje 

pozitivno mišljenje na prijedlog ove Odluke. 

Krešimir Malec – Predlaže da se ubuduće, uz imenovanja, priloži i kratki životopis te 

da nova vlast ne primjenjuje lošu praksu svojih predstavnika. 

 
Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
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Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) 
donesena sljedeća 
 

O D L U K A 
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA  

U SKUPŠTINI TRGOVAČKOG DRUŠTVA OBITELJSKI RADIO IVANIĆ D.O.O. 

 
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

5. TOČKA 
 

Dražena Mucha – Predlaže se da se imenuju sljedeći: Krešimir Orešković, 

zapovjednik, Željko Pongrac, načelnik Zapovjedništva, Mario Biršić, operativac 

Zapovjedništva, pomoćnici za mjere Zapovjedništva: Zdravko Gadža, Zoran Srac i 

Siniša Jurak, te članovi Renato Tomac, Tomislav Milevčić i Zdravko Bek. 

Željko Pongrac – Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik istaknuo je da Odbor daje 

pozitivno mišljenje na prijedlog ove Odluke. 

Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) 
donesena sljedeća 
 

O D L U K A 
O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA IVANIĆ-GRADA 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

6. TOČKA 
 
Dražena Mucha – Primjenom odredaba Zakona o zaštiti i spašavanju i uočavanjem 

prakse na području drugih jedinica lokalne samouprave, utvrđeno je kako je broj 

članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada moguće 

smanjiti za 3 člana jer se s manjim brojem članova postiže jednaka učinkovitost u 

radu.  
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Željko Pongrac – Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik istaknuo je da Odbor daje 

pozitivno mišljenje na prijedlog ove Odluke. 

Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) 
donesena sljedeća 
 

O D L U K A 
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA 
 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima  dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

7. TOČKA 
 
Dražena Mucha – Ističe kako su vijećnici dobili detaljno obrazloženje. Jedina novost 

je poseban dio proračuna koji se odnosi na tekuću rezervu, koja iznosi do 250.000,00 

kuna godišnje. Prošla godina je davno prošla, pa je pročelnica prošla samo kroz 

bitne stavke. Riječ je o konsolidiranom proračunu, te su 50.180.067,94 lipe prihodi, 

61.371.772,40 lipa rashodi. Ukupni manjak proračuna je 2.708.739,00 kuna i već je 

ugrađen u rebalans proračuna.  

Sanja Radošević - Predsjednica Odbora za financije i proračun istaknula je da Odbor 

daje pozitivno mišljenje na prijedlog ovog Izvještaja. 

Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 16 
vijećnika. 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno (16 glasova za) donesen 
sljedeći 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA IVANIĆ-GRADA 

ZA 2012. GODINU 
 

Godišnji izvještaj prileži zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
Napomena: Akt je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a 
vijećnicima  dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.  
 
 

8. TOČKA 
 

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga niti pitanja. 
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Sjednica Gradskog vijeća dovršena je u 18,35 sati. 
 
 

             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

  Mario Mikulić 
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