
 

ZAPISNIK SA 37. ELEKTRONIČKE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 
 
37. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održana je dana 13. travnja 2021. godine 
(utorak) u periodu od 8,00-14,00 h elektroničkim putem 
 
Zaprima obrasce za glasovanje putem elektroničke pošte laura.vostinic@ivanic-grad.hr  i bilješke 
vodi  – Laura Sadiković – savjetnica za pravne poslove  
 
Članovi Gradskog vijeća koji su pristupili sjednici elektroničkim putem: 
Željko Pongrac, Željko Brezovečki, Branko Petrinec, Milica Piličić, Sanda Špoljarić Carević, Ivica 
Kozjak, Krešimir Ceranić, Goran Leš, Lovorko Matković, Irena Fučkar, Mirna Češković, Krešimir 
Malec, Drago Dianek, Davor Srebačić, Krešimir Golubić 

Ostali:  Kristjan Tomaj – predstavnik albanske nacionalne manjine 

Na elektroničkoj sjednici od ukupno 16 vijećnika prisutno je 16 vijećnika.  
Obrasci za glasovanje prisutnih vijećnika prileže ovog zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada. 
 
Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 
određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 
stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada 

 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje   

Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Ivanić-Grada 

 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice 

Ivanić-Grad 
 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih 
objekata 

 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o okvirnom kreditu 

po transakcijskom računu između Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke banke d.d. 
 

6. Razno 
 
Rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

1. TOČKA 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 16 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 16 
glasova za te je jednoglasno usvojena 

 
Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

Napomena: prijedlog Odluke je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća. 
 

2. TOČKA 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 16 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 16 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje   Liste prvenstva za kupnju stana 
prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: prijedlog Odluke je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća. 
 

3. TOČKA 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 16 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 16 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ivanić-Grad 
 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: prijedlog Odluke je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća. 
 

4. TOČKA 
 

Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 16 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 16 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: prijedlog Odluke je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća. 

 
5. TOČKA 

 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 16 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 14 
glasova za  i 2 glasa suzdržana te je usvojen 
 

Zaključak o sklapanju Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu između 
Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke banke d.d. 

 
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
Napomena: prijedlog Odluke je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća. 
 

6.TOČKA - RAZNO 
 
Nije bilo rasprave. 

PROČELNICA:                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 
Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.                                       Željko Pongrac, pravnik kriminalist 

 
 


