
 

ZAPISNIK SA 6. ELEKTRONIČKE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 
 
6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održana je dana 25. siječnja 2022. godine 
(utorak) u periodu od 8,00 do 14,00 h elektroničkim putem. 
 
Vijećnicima je bila omogućena rasprava po svim točkama dnevnoga reda elektroničkim putem od 
19. siječnja 2022. od 17,00h do 24. siječnja 2022. godine do 10,00h.  

Zaprima obrasce za glasovanje putem elektroničke pošte matea.resetar@ivanic-grad.hr 
i bilješke vodi  – Matea Rešetar – vježbenica na radnom mjestu više stručne suradnice za poslove 
gradskog vijeća i gradonačelnika.   
 
Članovi Gradskog vijeća koji su pristupili sjednici elektroničkim putem: 
Željko Pongrac, Željko Brezovečki Brzi, Milica Piličić, Ivica Kozjak, Krešimir Ceranić, Lovorko 
Matković, Slaven Barišec, Irena Fučkar, Mirna Češković, Tibor Vuković, Miljenko Šimunović, Maja 
Krnjević, Mladen Prelec, Renato Mikac, Kristijan Škarica. 

Na elektroničkoj sjednici od ukupno 15 vijećnika prisutno je 15 vijećnika.  
Obrasci za glasovanje prisutnih vijećnika prileže ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
Na sjednici je jednoglasno usvojen zapisnik sa 5. 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 raspisivanju javnog natječaja za 
imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grada  

 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku 

Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o 
imenovanju direktora društva 

 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 

„Izgradnja sportskog igrališta u Dubrovčaku Lijevom“ na katastarskoj čestici k.č.br. 
381/1 k.o. Dubrovčak u Gradu Ivanić-Gradu unutar Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće 
društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ Lokalne 
razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ 
 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju 
izgradnje građevine infrastrukturne namjene 2.b skupine – izgradnja šetnice uz lijevu 
obalu rijeke Lonje – obuhvat od Savske ulice prema jugu duljine 202 m 

 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno 

zaduženje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. 
 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju spremnika za odvojeno 
prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. 

 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 

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

 



 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 
Grada Ivanić-Grada 

 
9. Razno 

 
Rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

1. TOČKA 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 

 
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove  

Muzej 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 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN 
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o imenovanju direktora društva 

 
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 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja sportskog igrališta u 
Dubrovčaku Lijevom“ na katastarskoj čestici k.č.br. 381/1 k.o. Dubrovčak u Gradu 
Ivanić-Gradu unutar Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u 

svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ Lokalne razvojne strategije  
LAG-a „Moslavina“ 

 
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 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne 
namjene 2.b skupine – izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje – obuhvat od Savske 

ulice prema jugu duljine 202 m 

 
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 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 
Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. 

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

6. TOČKA 
 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 15 
glasova za te je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje 
trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. 

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

 
7. TOČKA 

 
Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 12 
glasova za i 3 glasa suzdržan te je usvojena  
 

Odluka o izmjeni Odluke 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. 
 

8. TOČKA 
 

Provedenim glasovanjem konstatirano je kako je 15 vijećnika elektroničkim putem glasovalo sa 12 
glasova za i 3 glasa suzdržan te je usvojena  
 
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države 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. 
 

9.TOČKA – RAZNO 
 
Pod točkom 9. Razno, vijećnicima je elektroničkim putem dostavljena informacija direktora 
trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. o poslovanju društva. 
 
Nije bilo rasprave. 

PRIVREMENA PROČELNICA:                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
 
       Marina Šiprak, dipl.iur.                                                Željko Pongrac, pravnik kriminalist 



 

 


