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Polugodišnje izvješće za razdoblje
srpanj - prosinac 2013. godine

I. UVOD

Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu
predstavničkom tijelu, sukladno odredbama Statuta jedinice lokalne samouprave.

Statutom Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) uređeno je pitanje
podnošenja polugodišnjih izvješća Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada te sukladno
statutarnim odredbama, Gradonačelnik Gradskom vijeću podnosi izvješće za razdoblje
od srpnja do prosinca 2013. godine  do dana 31. ožujka 2014. godine.

Sukladno članku 55. Statuta Grada Ivanić-Grada, Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj
je izvršne vlasti, a u obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu

Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju

ostalom imovinom Grada Ivanić-Grada čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a
najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u

većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti
za zaduživanje ustanova kojih je osnivač  Grad,

- sklapa ugovor o koncesiji,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- imenuje i razrješava predstavnike Grada Ivanić-Grada u tijelima javnih

ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad, trgovačkih društava
u kojima Grad Ivanić-Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih
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je Grad Ivanić-Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz

samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni Gradu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
- osigurava stručne, organizacijske i druge preduvjete za rad Gradskog vijeća
- brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za

rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.)
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
- preuzima pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge

manifestacije od značaja za Grad,obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

II. RAD GRADONAČELNIKA

1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I DONESENI AKTI

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada održavao je radne
sastanke. Na radnim sastancima razmatra se aktualna problematika i potreba za
donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuju zamjenici gradonačelnika,
pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika te prema
potrebi ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad ili predsjednici udruga, kao i
direktori trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima poslovni udio.

Sukladno odredbama članka 112. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada broj 07/09 i 02/13) javnost rada gradonačelnika osigurava se, između
ostalog i objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i
na web stranicama Grada. Sukladno navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni
su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a navedeni glasnici su objavljeni na web
stranicama Grada Ivanić-Grada.

Osim objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim
aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi, kao i
sudjelovanjem Gradonačelnika, zamjenika i pročelnika u emisijama u programu
Obiteljskog radija Ivanić d.o.o.
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Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, doneseno ukupno 213 akata.

S R P A NJ

Odluka o rashodovanju dugotrajne opreme

Zaključak o izmjenama Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada

Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona
broj 4007-10-000673/10

Odluka o prihvaćanju ponude Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o za izvođenje radova
rekonstrukcije i dogradnje poslovne građevine Crvenog križa u Ivanić-Gradu, Školska bb
– pripremni radovi i radovi rušenja

Odluka o prihvaćanju ponude Apis d.o.o. za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem
radova rekonstrukcije i dogradnje poslovne građevine Crvenog križa u Ivanić-Gradu,
Školska bb – pripremni radovi i radovi rušenja

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeravanju Komunalnom centru Ivanić-Grad
d.o.o. provođenja postupka rekonstrukcije pješačke staze u Vulinčevoj
ulici – od Etanske ulice do Petara

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeravanju Komunalnom centru Ivanić-Grad
d.o.o. provođenja postupka rekonstrukcije pješačke staze u Majdekovoj ulici – od Savske
ulice do državne ceste D-43

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeravanju Komunalnom centru Ivanić-Grad
d.o.o. provođenja postupka rekonstrukcije pješačke staze u Savskoj ulici – od Ulice
slobode do Omladinske ulice

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od
posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad

Zaključak o upućivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara
Grada Ivanić-Grada i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada
Ivanić-Grada Gradskom vijeću
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Zaključak o upućivanju prijedloga Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje u
LAG-u Moslavina

Izmjena Plana prijma u službu za 2013. godinu

Odluka o produljenju rada javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada

Odluka o zaključenju Sporazuma o premještaju u službi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o pokretanju postupka osnivanja muzeja na
području Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1
povijesna jezgra Ivanić-Grad za javnu raspravu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga I. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području
Ivanić-Grad

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-
3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad za javnu raspravu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga I. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-
5 za područje Donji Šarampov za javnu raspravu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga i. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području
Ivanić-Grad i Caginec

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-
6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec za javnu raspravu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga II. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Ivanić-Grada za javnu raspravu
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga III. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i
Jalševec Breški

Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški za javnu raspravu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-
Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke kreditnom zaduženju Grada
Ivanić-Grada za izgradnju komunalne infrastrukture

Odluka o zaključenju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa na izgradnji ugibališta
za autobuse kod OŠ Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe Grada
Ivanić-Grada

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Ivanić-Grad

Zaključak o zaključenju Aneksa Ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko
pravo
Zaključak o povratu sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova
rekonstrukcije DVD-a Ivanić-Grad

Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji puta u naselju Trebovec

Odluka o prihvaćanju ponuda za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji donje Spojne ceste Poljana Zona C- dio u Ivanić-Gradu

Odluka o prihvaćanju ponuda za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji gornje Spojne ceste Poljana Zona C- I FAZA u Ivanić-Gradu

Odluka o zaključenju Ugovora o osnivanju prava služnosti

Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor
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K O L O V O Z

Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Odluka o zaključenju Ugovora broj 20-07-4-13

Odluka o zaključenju Sporazuma broj 283-04-1-13

Odluka o zaključenju Ugovora broj 334-04-1-13

Zaključak o upućivanju obrazloženog odgovora na žalbu

Zaključak o upućivanju obrazloženog odgovora na žalbu

Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

Zaključak o imenovanju načelnika stožera zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada

Odluka o uvjetima prodaje službenog vozila Fiat Panda 1.1

Odluka o zaključenju Sporazuma o organizaciji i financiranju turističke, gospodarske
i gastronomske manifestacije Bučijada 2013.

Odluka o prijedlogu člana i zamjenika člana Povjerenstva za reklamacije potrošača
trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Ivanić-Grada
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju predstavnika Grada Ivanić-Grada
u Skupštinu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Ivanić-Grada

Odluka o odbijanju produljenja radnog vremena ugostiteljskom objektu „Super Sandwich“

Odluka o zaključenju Ugovora o najmu vozila
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Etički kodeks službenika u upravnim tijelima Grada Ivanić-Grada

Odluka o uporabi službenih mobilnih telefona

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu usluga, aktivnosti i događanja na
7. Bučijadi u Gradu Ivanić-Gradu

Zaključak o pokretanju humanitarnog projekta za pomoć Josipu Rašiću

Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja djeteta Klak Josipa u ustanovi
predškolskog odgoja- Dječji vrtić „Didi“ iz Krašića

Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja djece Mie i Nea  Ivrlač u ustanovi
predškolskog odgoja- Dječji vrtić „Didi“ iz Krašića

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa  odgoja i naobrazbe djece
s teškoćama u razvoju za razdoblje 01.09.2013.-31.08.2014

Odluka o davanju suglasnosti za prijavu prebivališta u objektu u vlasništvu Grada Ivanić-
Grada

Odluka o zaključenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektne
dokumentacije razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova u
programima koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture na području
Zagrebačke županije za 2013. godinu broj 184-06-4-13

Odluka o zaključenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektne
dokumentacije razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova u
programima koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture na području
Zagrebačke županije za 2013. godinu broj 184-06-4-13

R U J A N

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ivanić-Grada

Odluka o prihvaćanju ponude udruge EKO-AGENT za usluge izlova i zbrinjavanja pasa
lutalica u 2013. godini

Odluka o zaključenju Ugovora o korištenju nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Odluka o zaključenju Ugovora za održavanje semaforskog uređaja križanja Savska –
Majdekova ulica za 2013. godinu sa trgovačkim društvom LED elektronika d.o.o. za
elektroniku

Odluka  o postupku nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od
70.000,00 kuna

Odluka o sufinanciranju prijevoza  redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada
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za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2013. godine

Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja stručnog usavršavanja višeg fizioterapeuta
Jasenke Sedak  na Temeljnom NRT Bobath tečaju na Akademiji za razvojnu
rehabilitaciju Zagreb

Odluka o zaključenju Ugovora o obavljanju revizije broj: 14/2013

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada

Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o.

Odluka o utvrđivanju organizatora i imenovanju organizacijskog odbora 9. Memorijala
Rudolfa Perešina

Odluka o zaključenju Ugovora o izradi usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ivanić-Grada

Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva na susretu djece i mladih dijabetičara Republike
Hrvatske u Ivanić-Gradu 21.09.2013.

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

Odluka  o osnivanju Povjerenstva za sport Grada Ivanić-Grada

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Ivanić-Grada

Odluka o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za sport Grada Ivanić-Grada

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Ivanić-Grada

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada
Ivanić-Grada

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju službenog vozila Fiat Panda 1.1

Odluka o izmjeni Odluke o  postupku nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena
vrijednost manja od 70.000,00 kuna

Odluka o ustanovljenju Registra ugovora Grada Ivanić-Grada

II. Izmjene Plana prijma u službu za 2013. godinu
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Odluka o sklapanju Ugovora o djelu

Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Odluka o zaključenju Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na popravku distributivn
opskrbnog plinovoda Prkos-Caginec, Caginec-Graberje i popravku vodovoda od stacionaže
ST.3+600 m do 4+630 m

Odluka o potrebi prijma u radni odnos službenika

Odluka o imenovanju  koordinatora za tehnička pitanja kod izrade Pravilnika o zaštiti
od požara za Grad Ivanić-Grad

Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja Gabriela Berinca u ustanovi predškolskog
odgoja - Dječji vrtić „Didi“ iz Krašića

Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja Doriana Jerkovića u ustanovi predškolskog
odgoja- Dječji vrtić „Didi“ iz Krašića

Odluka o raskidu Ugovora osufinanciranju nabave opreme i rekvizita za održavanje
događaja/manifestacija – Štandovi za sajmove na manifestacijama

Odluka o potrebi prijma osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

L I S T O P A D

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave za pružanje geodetskih usluga za
potrebe Grada Ivanić-Grada u 2013. godini

Odluka o sufinanciranju edukacije za zvanje „Poljoprivredni gospodarstvenik“ za osobe s
područja Grada Ivanić-Grada

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o zaključenju nagodbe povodom Odštetnog zahtjeva

Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Ivanić-Grada

Odluka o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za osposobljavanje kandidata
prometne jedinice mladeži
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Odluka o skraćenom radnom vremenu

Odluka o zaključenju Ugovora o subvencioniranju javnog prijevoza studenata s područja
Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o neprihvaćanju
Sporazuma o uspostavi cjelovitog  sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju
Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Službeni glasnik, broj
02/12)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje
otpadom Zagrebačke županije

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na
području Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o dozvoljenom prekoračenju
najviše dopuštene razine buke

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uvjeta za
održavanje manifestacije „Bučijada“

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ispravku greške u Odluci o
donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-6 Zona gospodarske namjene na području
Ivanić-Grad i Caginec (Službeni glasnik, broj 04/09)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi
izgradnje gospodarskih objekata

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2012. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju
Pregovaračkog odbora radi sklapanja Kolektivnog ugovora između Gradskog vijeća Grada
Ivanić-Grada i Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (Službeni
glasnik, broj 04/98)
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Odluka o zaključenju Sporazuma o dopuni Sporazuma o organizaciji i financiranju
turističke, gospodarske i gastronomske manifestacije Bučijada 2013.

Odluka o prihvaćanju prijedloga za odobrenje financijskih sredstava udrugama za
organizaciju programskih sadržaja 9. Bučijade u Ivanić-Gradu

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja za pripremu i provedbu
pregovaračkog postupka  javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih radova
na popravku ulica na području Grada Ivanić-Grada (spojna cesta od ulice F. Jurinca do M.
Gupca, Ulica Kralja Tomislava i Badalićeva ulica, Šiftarova ulica)

Odluka  o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području grada Ivanić-Grada

Odluka o prihvaćanju prijedloga za odobrenje financijskih sredstava za materijalne troškove
9. Bučijade u Ivanić-Gradu

Odluka o dodjeli sredstava za podmirenje troškova ogrjeva za 2013. godinu

Odluka o zaključenju Ugovora o subvencioniranju studentskih karata

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za srpanj-prosinac 2013.
godine – sportovi od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad iz Programa javnih potreba u
sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru broj 3/2013

Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona
broj 4007-10-000673/11

Odluka o zaključenju Ugovora s izvođačima na 9. Bučijadi u Ivanić-Gradu

Odluka o zaključenju Ugovora o priključenju broj 400700-130711-00110101

Odluka o zaključenju Ugovora o priključenju broj 400700-130710-00110100

Odluka o zaključenju Ugovora o priključenju broj 400700-130709-00110105

Odluka o zaključenju Ugovora o priključenju broj 400700-130708-00110103

Odluka imenovanju članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad
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Odluka o broju korisnika i visini mjesečne stipendije za školsku/akademsku godinu
2013./2014. te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s
područja Grada Ivanić-Grada

Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Ivanić-Grada

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje

Odluka o imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje

Zaključak  o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Ivanić-Grad za pokretanjem Postupka pri
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provođenjem mjere „Mladi za mlade-pomagači u
nastavi“ za poticanje zapošljavanja u 2013.

Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja Karla Falamića u ustanovi predškolskog
odgoja- Dječji vrtić „Proljeće“ iz Kloštar Ivanića

Odluka o zaključenju Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži
niskog napona Broj 4007-13-002563

Odluka o zaključenju Ugovora o subvencioniranju studentskih karata

Odluka o zaključenju Aneksa Ugovoru broj 7/2013

S T U D E N I

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika upravnih tijela
Grada Ivanić-Grada

Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona
broj 4007-10-000673/12

Odluka o zaključenju Ugovora broj br. 39-07-4-13 o sufinanciranju radova sanacije divljeg
odlagališta otpada na području Grada Ivanić Grada

Odluka o zatvaranju prometa na nerazvrstanim cestama

Odluka o dodjeli financijske pomoći Udruzi proizvođača bučinog ulja Hrvatske

Odluka o isplati sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji „Pomozimo Josipu“

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u
poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada
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Zaključak o sufinanciranju troškova proslave Dana policije „Sv.Mihovila“

Odluka o prihvaćanju prijedloga za odobrenje financijskih sredstava udrugama za
organizaciju programskih sadržaja 9. Bučijade u Ivanić-Gradu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Grada Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju javnih ovlasti trgovačkom društvu
“Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.”

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva "ODVODNJA
IVANIĆ-GRAD”  d.o.o. i davanju suglasnosti na Izjavu o osnivanju

Odluka o izradi projektnog zadatka za predinvesticijsku studiju sustava navodnjavanja na
području Grada Ivanić-Grada

Odluka o izmjeni Odluke o broju korisnika i visini mjesečne stipendije za školsku/akademsku
godinu 2013./2014. te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s
područja Grada Ivanić-Grada

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja za pripremu i provedbu
pregovaračkog postupka  javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih radova

Odluka o popisu nekretnina u niskoenergetskom naselju Poljana

Odluka o zaključenju Ugovora o donaciji

Odluka o zaključenju Ugovora s trgovačkim društvom VIPnet d.o.o.

P R O S I N A C

Odluka o odbijanju prigovora Jelice Kljajić na Prijedlog liste kandidata za dodjelu
stipendija Grada Ivanić-Grada učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu
2013/2014.

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli novčanih sredstava za osnovno i
srednjoškolsko  obrazovanje, pozicija  R0213 i R0215 Proračuna Grada Ivanić- Grada za
2013. godinu
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Odluka o imenovanju člana projektnog tima

Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću godišnjih izvješća trgovačkih društava kojih je
osnivač ili u kojima ima udjele Grad Ivanić-Grad

Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću godišnjih izvješća ustanova kojih je osnivač
Grad Ivanić-Grad

Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i Izvješća o financijskom
poslovanju Gradske zajednice športskih udruga za 2012. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka podjele trgovačkog
društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti

Zaključak o utvrđivanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-
Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju pravila rada i postupanja
članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić

Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Odluka o sklapanju Ugovora o uručenju poštanskih pošiljaka putem poštanskog pretinca

Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Ivanić-Grad

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada
Ivanić-Grada

Odluka o sklapanju Ugovora o korištenju aplikacije „ARHINET“

Odluka o odobrenju korištenja javne površine

III. Izmjene Plana prijma u službu za 2013. godinu

Odluka o zaključenju 2. Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na popravku distributivno-
opskrbnog plinovoda Prkos-Caginec, Caginec-Graberje i popravku vodovoda od
stacionaže ST.3+600 m do 4+630 m
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Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu klet „KEZELE VINO“

Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko
pravo

Odluka o potrebi prijma službenika u Upravna tijela Grada Ivanić-Grada

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli novčanih sredstava za osnovno i
srednjoškolsko  obrazovanje, pozicija  R0213 i R0215 Proračuna Grada Ivanić- Grada za
2013. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada
Ivanić-Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-
Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-
Grada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobođenju Naftalana – specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobođenju Osnovne škole Posavski Bregi
od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu za izborom članova Nadzornog
odbora trgovačkog društva ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu javne površine u zakup radi postave
kioska

Odluka o raskidu Ugovora o djelu

Odluka o raskidu Ugovora o djelu

Odluka o potrebi prijma u radni odnos

Odluka o procjeni vrijednosti trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

Odluka o osnivanju Pregovaračkog odbora radi sklapanja Kolektivnog ugovora između
Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika u Dječjem vrtiću Ivanić Grad



Polugodišnji izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje srpanj do prosinac 2013.
20. ožujka 2014.

17

Odluka o osnivanju Pregovaračkog odbora radi sklapanja Kolektivnog ugovora između
Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Pregovaračkog odbora radi sklapanja
Kolektivnog ugovora između Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika u Dječjem vrtiću Ivanić
Grad

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Pregovaračkog odbora radi sklapanja
Kolektivnog ugovora između Grada Ivanić-Grada i Sindikata radnika Vatrogasne postrojbe
Grada Ivanić-Grada

Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu Gradska pivnica Ivanić

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima

Odluka o isplati jednokratnog dodatka na plaću

Odluka o isplati prigodnog dara u naravi

Odluka o zaključenju Ugovora o financiranju programa hitne medicine Zavoda za hitnu
medicinu Zagrebačke županije, za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o raspolaganju sredstvima proračuna za financiranje djelatnosti mjesnih odbora

Odluka o nagrađivanju za postignuća u sportu

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada za
razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2014. godine
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2. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH OPĆIH AKATA UPUĆENIH NA USVAJANJE
GRADSKOM VIJEĆU

NAZIV AKTA DATUM
USVAJANJA
NA SJEDNICI
GRADSKOG

VIJEĆA

BROJ SLUŽBENOG GLASNIKA U
KOJEMU JE AKT OBJAVLJEN

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih
osoba od posebnog interesa za Grad

17.07.2013. 05/13

Odluka o ustrojstvu Upravnih tijela
Grada Ivanić-Grada

19.09.2013. 06/13

Odluka o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Ivanić-Grada

19.09.2013. 06/13

Odluka o utvrđivanju cijena
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama na području
Grada Ivanić-Grada

19.09.2013. 06/13

Odluka o dozvoljenom prekoračenju
najviše dopuštene razine buke

18.10.2013. 08/13

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Ivanić-Grada za 2013. godinu

23.12.2013. 11/13

Proračun Grada Ivanić-Grada za 2014.
godinu

23.12.2013. 11/13

3. SAVJETODAVNA TIJELA GRADONAČELNIKA

Sukladno članku 8. Poslovnika Gradonačelnikovog kolegija, Gradonačelnik
osniva savjetodavna tijela (stalna ili povremena) radi stručne obrade pojedinih pitanja,
davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim
područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja
gradonačelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i imenuje njihove
članove.

U sklad s navedenim, tijekom izvještajnog razdoblja, Gradonačelnik je osnovao sljedeća
savjetodavna tijela:

1. Povjerenstvo za sport Grada Ivanić-Grada – Odluka 19.09.2013.
2. Pregovarački odbor radi sklapanja Kolektivnog ugovora između Grada Ivanić-

Grada i Sindikata radnika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada – Odluka
19.12.2013.

3. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada –
Odluka 19.09.2013.

4. Odbor za hrvatske branitelje – Odluka 19.09.2013 i 23.10.2013.
5. Socijalno vijeće Grada Ivanić-Grada – Odluka 19.09.2013.
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6. Pregovarački odbor radi sklapanja Kolektivnog ugovora između Grada Ivanić-
Grada i Sindikata radnika u Dječjem vrtiću – Odluka 19.09.2013.

4. IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA U OVLASTI GRADONAČELNIKA

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić-Grad –
18.07.2013.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe Grada
Ivanić-Grada – 18.07.2013.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Ivanić-Grad 18.07.2013.

III. USMJERAVANJE RADA UPRAVNIH ODJELA

U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Gradonačelnika je usmjeravanje
rada upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada,
odnosno poslova državne uprave, ukoliko su prenesi Gradu kao i nadzor nad njihovim
radom.

Odlukom o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13)
ustrojena su tri Upravna odjela:

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

1. UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj
06/13), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
obavlja:

- poslove pripreme prijedloga općih akata te drugih akata koje su u ovlasti Grada
iz djelokruga Upravnog odjela,

- poslove vezane za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- poslove vezane za uređivanje i objavljivanje Službenog glasnika Grada Ivanić-

Grada,
- poslove  vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- poslove vođenja brige o protokolu,
- poslove vezane za odnose s medijima i javnošću,
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- poslove vezane za suradnju s jedinicama lokalne samouprave, jedinicama
područne (regionalne) samouprave državnim tijelima, tijelima državne uprave,
tijelima s javnim ovlastima i drugim pravnim i fizičkim osobama,

- poslove vezane za ljudske potencijale i radne odnose službenika i
namještenika u upravnim tijelima,

- poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika u
upravnim tijelima,

- poslove uredskog poslovanja i arhive,
- poslove informatičke podrške,
- poslove vezane za mjesnu samoupravu i rad mjesnih odbora,
- poslove vezane za sudske i druge postupke u kojima po bilo kojoj osnovi

sudjeluje Grad,
- poslove vođenja imovinsko-pravnih poslova te provedbe postupaka u pravnom

prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
- poslove vezane za zakup poslovnih prostora i najam stambenih prostora u

vlasništvu Grada i ostale imovinsko-pravne poslove,
- poslove javne nabave,
- poslove koji se odnose na hrvatske branitelje,
- poslove koji se odnose na društvene djelatnosti,
- poslove vezane za zaštitu potrošača,
- zajedničke, stručne i upravne poslove,
- pomoćne i tehničke poslove,
- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

1.1 Službeni glasnik

U Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada objavljuju se akti koji se donose na
sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani uz rad
mjesnih odbora te izbornih povjerenstava.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izrađeno je 9 brojeva Službenog glasnika i to od
broja 3 do broja 11.

Službeni glasnici objavljeni su na web stranicama Grada Ivanić-Grada.
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1.2 Radni odnosi

Stanje popunjenosti Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada na dan 31.12.2013.:

UPRAVNI ODJELI I
SLUŽBE

* stanje na dan 31.12.2013.

Broj
predviđenih
radnih mjesta

Broj
popunjenih
radnih mjesta

Broj radnih mjesta
popunjenih na
neodređeno vrijeme

Broj radnih
mjesta
popunjenih na
određeno
vrijeme

Upravni odjel za lokalnu
samoupravu, pravne
poslove i društvene

djelatnosti

22 8 8 0

Upravni odjel za financije i
proračun

7 5 5 0
Upravni odjel za

gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo i prostorno

planiranje

20 7 7 0

Tijekom izvještajnog razdoblja, radi stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela
Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13) kojom su ustrojena tri nova Upravna
odjela (Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje i Upravni
odjel za financije i proračun) raspisani su Natječaji za popunjavanje radnih mjesta
pročelnika navedenih odjela.

U mjesecu ožujku 2013. na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
primljeno je 5 osoba na razdoblje od jedne godine, odnosno do mjeseca ožujka 2014.
godine.

Za primljene pripravnike svaki mjesec Gradonačelnik podnosi izvješće o prisutnosti na
radu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Zagreb sa opisom poslova
koje su pripravnici taj mjesec obavljali.

1.3 Društvene djelatnosti

Temeljem Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u područjima sporta, kulture,
tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi za 2013.g.koji je, temeljem Zaključka
gradonačelnika od 08.08.2012. objavljenog na web stranici Grada Ivanić-Grada i u
programu Obiteljskog radija Ivanić 13.08.2012., financirani su programi udruga i zajednica
koje su aplicirale na Javni poziv  te je gradonačelnik sklopio slijedeće ugovore:
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.

Udruge u kulturi:

Sredstva za razdoblje 7-12.mjesec 2013. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih
Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2013 godinu.:

-Vokalni ansambl "Milka Trnina",
-KUD Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi,
-KUD “IVANIĆ” Ivanić-Grad,
-KUD Posavac-muški komorni zbor,
-Udruga slob.umjetnika Ivanić-Grad “Forma” 2000”,
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-KUD Posavec Dubrovčak Lijevi-Topolje
-KUD Đuro Kundek Caginec
-VIS Pelister
-Udruga Tri rijeke –haiku pjesnici otoka Ivanića
-Prijatelji baštine – Amici hereditatis
-Folklorni ansambl “Insula Ivanić”
-Puhački orkestar Posavac Ivanić-Grad
-Sufinanciranje izdavaštva i samostalnih likovnih izložbi autora s područja Grada
Ivanić-Grada

Ostale udruge:

Sredstva za razdoblje 7-12.mjesec 2013. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih
Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2013 godinu:

-Zajednica udruga proizašlih iz domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, Općina
Kloštar Ivanić i Križ

-Udruga slijepih Zagreb
-Odred izviđača „Dabar“
-Udruga antifašističkih boraca i antifašista
-Klub liječenih alkoholičara
-Udruga za uzgoj malih životinja  „Mali uzgajivač”
-Kinološka udruga Ivanić-Grad
-Udruga „Zlatno doba“
-Udruga vinara i vinogradara „Brenta“
-Društvo ljubitelja vrtova „Perunika“
-Pčelarsko društvo Moslavina otok Ivanić
-Udruga branitelja Domovinskog rata „Posavina“
-Udruga mladih Breška Greda
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U cilju utvrđivanja potreba za 2014.g. pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada
je 09.kolovoza .2013.g.donio  Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada za 2014.g.

Gradska zajednica sportskih udruga , Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada
i Zajednica udruga proizašlih iz Domovinskog rata:

Za Gradsku zajdnicu sportskih udruga , Zajednicu tehničke kulture i Zajednicu udruga
proizašlih iz Domovinskog rata raspodjelu sredstva utvrđenih Proračunom za 2013. su
izvršila njihova upravna tijela.
Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je donio
slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GZSU i ZTK:

Gradska zajednica sportskih udruga:

ŽRK “Ivanić”
MRK “Ivanić
Karate klub “Mladost”
NK ”Naftaš -Ivanić”
KK “Ivanić”
Kuglački Klub Zanatlija
Biciklistički klub “Ivanić”
Šahovski klub “Ivanić"
Teniski klub “Ivanić-92”
Odbojkaški klub “Ivanić”
USR Lonja
Streljačko društvo Fazan - Topolje
Streljački klub “Ivanić”
Kick-boxing klub "Ivanić"
Twirling klub “Ivanić
Atletski klub Ivanić
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Zajednica tehničke kulture:

Aeroklub “Mlada krila” Ivanić-Grad,
Informatički klub “NET” Ivanić-Grad,
Maketarski klub “Dragutin Balzareno” Ivanić-Grad (klub ne radi!)
Radio klub “Ivanić” Ivanić-Grad,
Oldtimer klub Ivanić-Grad.

Zajednica udruga proizašlih iz Domovinskog rata

Sportovi od posebnog interesa:

ŠNM NK Naftaš Ivanić(nogomet)
MRK Ivanić(rukomet)
ŽRK Ivanić(rukomet)
KK Ivanić (košarka)
KK Mladost(karate)

Za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad raspodjelu sredstava
predložilo je za razdoblje 7-12mj.2013. Povjerenstvo za sport a temeljem tog prijedloga
pripremljen je Zaključak o raspodjeli sredstava sportskim klubovima za razdoblje 7.-
12.mjesec 2013.kojeg je donio Gradonačelnik 15.10.2013.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je
donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama sportskim klubovima za sportove od
posebnog interesa:
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Vatrogasna zajednica Grada Ivanić-Grada:

DVD Deanovec
DVD Šumečani
DVD Ivanić-Grad
DVD Posavski Bregi
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DVD Breška Greda
DVD Dubrovčak Lijevi
DVD Trebovec
DVD Poljana
DVD Jalševec Breški
DVD Opatinec
DVD Šarampov Donji
DVD Graberje Ivanićko

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je donio
u razdoblju 7.-12.mjesec 2013. slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama VZG:

Za DVD-e članice Vatrogasne zajednice grada Ivanić-Grada, raspodjelu sredstva utvrđenih
Proračunom za 2013. je izvršilo upravno tijelo VZG.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2013. pripremljen je i Gradonačelnik je
24.01 2013. donio Zaključak raspodjeli sredstava Gradskom društvu Crvenog križa
Ivanić-Grad u 2013. godini.

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je
donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GDCK Ivanić-Grad.:

Također, pripremljena je i Gradonačelnik je donio i slijedeću Odluku vezanu za rad GDCK:
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Udruge umirovljenika

Gradska udruga umirovljenika
Udruga građana 3.životne dobi

Sredstva za razdoblje 7.-12.mjesec 2013. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih
Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2013 godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od
21.03.2013.

Udruge za zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom ( socijalno-zdravstveni
programi )

Udruga „Mali princ „
Udruga za djecu,mlade i obitelj HOP-Hrabrost, Osnaživanje, Poticaj
Hrvatska zajednica laringektomiranih
Udruga Edukacijom protiv rajka dojke

Sredstva za razdoblje 7-12. mjesec 2013. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih
Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2013 godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od
03.travnja 2013.

Obiteljski radio Ivanić

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013.  pripremljene su i Gradonačelnik je
donio slijedeće odluke:

Socijalni program u osnovnom obrazovanju

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljen je i Gradonačelnik je
01.02.2013.donio Zaključak o raspodjeli sredstava za socijalne programe u osnovnom
obrazovanju (prehrana učenika).
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Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je
donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama osnovnim školama s područja Grada
Ivanić-Grada:

Ostali programi osnovnih škola

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljen je i Gradonačelnik je
14.02.2013.donio Zaključak o raspodjeli sredstava za programe u osnovnom
obrazovanju (natjecanja, izvanučionska nastava, produženi boravak, ostale potrebe
osnovnih škola):

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2013. pripremljene su i Gradonačelnik je
donio slijedeće Odluke o dotacijama osnovnim školama s područja Grada Ivanić-Grada:

Produženi boravak:
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Ostale potrebe osnovnih škola

Predškolski odgoj i obrazovanje

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. pripremljen je i Gradonačelnik je
17.06.2013.donio Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece u ustanovama
predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave u pedagoškoj godini
2013.-2014.temeljem koje su doneseni zaključci o sufinanciranju boravka  djece za pet
obitelji (ukupno za šestero djece) u ustanovama predškolskog odgoja u drugim
jedinicama lokalne samouprave u pedagoškoj godini 2013.-2014:

Ugovori i sporazumi

Pripremljena je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio:
29.08.2013. Zaključak  o prihvaćanju Sporazuma s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja
i govora Suvag o sufinanciranju Programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u
razvoju za razdoblje 01.09.2013.-31.08.2014.
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Zaštita i spašavanje/Civilna zaštita/Zaštita od požara:

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 03.srpnja .2013.g.donio Zaključak o
upućivanju Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada prijedloga Zaključka o usklađivanju
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Ivanić-Grada(te je
Gradsko vijeće 17.srpnja 2013.prihvatilo prijedlog i donijelo taj Zaključak).

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 03.srpnja .2013.g.donio  Zaključak
o upućivanju Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada prijedloga Odluke o prihvaćanju
Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Ivanić-Grada (te je Gradsko vijeće 17.srpnja 2013.prihvatilo prijedlog i
donijelo tu Odluku).

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 09.kolovoza .2013.g.donio
Zaključak o imenovanju načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada.

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 13.rujna .2013.g.donio  Zaključak o
zaključenju Ugovora o izradi usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća za Grad Ivanić-Grad (usvojene Zaključkom Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
31.03.2011.g.)

Pripremljena je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 24.09.2013 donio. Odluku o
imenovanju Maria Biršića za koordinatora za tehnička pitanja kod izrade Pravilnika o
zaštiti od požara za Grad Ivanić-Grad.

Ostalo

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 05.09.2013 donio Zaključak o
prihvaćanju sufinanciranja stručnog usavršavanja višeg fizioterapeuta Jasenke Sedak  na
Temeljnom NRT Bobath tečaju na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju Zagreb

Pripremljena je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 13.09.2013 donio. Odluku o
imenovanju organizatora i organizacijskog odbora 9.Memorijala Rudolf Perešina

.
Pripremljena je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 13.09.2013 donio Odluku o
prihvaćanju pokroviteljstva na susretu djece i mladih dijabetičara Republike Hrvatske u
Ivanić-Gradu 21.09.2013.

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 23.10.2013 donio Zaključak o
davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Ivanić-Grad za pokretanjem postupka pri Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje za provođenjem mjere „Mladi za mlade-pomagači u nastavi“ za
poticanje zapošljavanja u 2013.g.

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 08.11.2013 donio Zaključak o
sufinanciranju troškova proslave Dana policije „Sv.Mihovila“ u Ivanić-Gradu.
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Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 30.12.2013 donio Zaključak o
Prijedlogu izmjene Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Ivanić-
Grad te je prijedlog izmjene te Odluke uputio Dječjem vrtiću na doradu s prijedlogom da
se cijena plaćanja 10-satnog primarnog programa za roditelje smanji s 570,00 kn na
470,00 kn te da se sudjelovanje roditelja u cijeni ostalih programa linearno smanji.

1.4 Prava iz socijalne skrbi

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik, broj 02/08) i Programa socijalnih
potreba Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu ostvarena su sljedeća prava iz područja
socijalno-zdravstvene problematike:

Vrsta prava
Iznos Broj korisnika

1. Pomoć za opremu novorođenog djeteta 102.500,00 kuna

roditelji 65
novorođene

djece

2. Potpore umirovljenicima 190.000,00 kuna

3.
Pomoć za podmirenje troškova boravka

djeteta u dječjem vrtiću 51.120,00 kuna

4.
Pomoć za podmirenje troškova prehrane

učenika u osnovnoj školi 110.009,60 kuna

5.
Sufinanciranje troškova djece u vrtićima

izvan Dječjeg vrtića Ivanić-Grad 24.000,00 kuna 6 djece

6.
Subvencioniranje troškova produženog

boravka u osnovnim školama 41.078,64 kuna 33 učenika

7.
Podmirenje troškova ljetovanja u dječjem

odmaralištu Crvenog križa

realizirano u razdoblju
siječanj – lipanj 2013.

godine

8.

Pomoć za podmirenje troškova prijevoza
djeteta s teškoćama u razvoju i pratitelja u
ustanove kategorizirane za njihove potrebe 42.000,00 kuna 7 korisnika

9.
Sufinanciranje programa odgoja i

obrazovanja djece s teškoćama u razvoju 10.973,60 kuna

10. Jednokratna novčana pomoć 26.600,00 kuna 26 kućanstva
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11.

Poklon paketi povodom blagdana osobama
u socijalnoj potrebi te starijim osobama(za

Uskrs i Božić) 74.565,87 kuna 329 osoba

12.

Pomoć na podmirenje troškova stanovanja
(električna energija, voda, smeće, plin,

najamnina…) 56.003,06 kuna 26 kućanstva

13. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 153.900,00 kuna 162 kućanstva

14. Stipendije učenicima i studentima 86.000,00 kuna

16 učenika

15 studenata

15.
Sufinanciranje troškova prijevoza

studenata 251.298,20 kuna 254 studenata

16.
Besplatni udžbenici učenicima osnovnih

škola 0,00 kuna

17. Socijalno-zdravstveni projekti udruga 25.000,00 kuna

18. Sufinanciranje rada hitne službe 0,00 kuna

19. Sufinanciranje rada logopeda 0,00 kuna

20. Programi MUP-a 6.706,50 kuna

21. Programi Gradskog društva Crvenog križa 36.000,00 kuna

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I
PROSTORNO PLANIRANJE

Sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj
06/13), Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje:

- poslove pripreme prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i
djelokruga Upravnog odjela,

- poslove vezane za razvoj i poticanje gospodarstva i s njim povezanih
djelatnosti,

- poslove iz područja poljoprivrede,
- poslove vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture,
- poslove komunalnog redarstva,
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- poslove vezane za komunalnu naknadu i komunalni doprinos,
- poslove održavanja nekretnina u vlasništvu Grada,
- poslove vezane za korištenje javnih površina,
- poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite i unaprjeđenja

prirodnog okoliša,
- poslove vezane za uređenje naselja,
- poslove osnivanja i vođenja katastra vodova,
- poslove osnivanja izvorne i grafičke evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove vezane za regulaciju prometa,
- poslove vezane za projekte i fondove Europske unije,
- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

2.1 Gospodarstvo

2.1.1 PODUZETNIČKA ZONA IVANIĆ-GRAD SJEVER – ZONA 6

Poduzetnička zona Ivanić – Grad Sjever – Zona 6 najnoviji je i izrazito moderan projekt
Grada Ivanić – Grada. Zbog svojeg povoljnog zemljopisnog položaja i dobre prometne
povezanosti izuzetno atraktivna za ulaganje. Poduzetnička zona Ivanić – Grad Sjever –
Zona 6 nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, na jugoistočnom dijelu Zagrebačke županije. U
svojoj naravi, poduzetnička zona je građevinsko zemljište ukupne površine 114, 38 ha,
od čega je 9,10 ha u vlasništvu Grada Ivanić – Grada.

Blizina izlaza na autocestu A3, omeđenost sa sjeverozapadne strane s državnom cestom
D-43 te s južne strane s željezničkom prugom Zagreb – Tovarnik (Koridor X) ključne su
karakteristike prometne povezanosti nove poduzetničke zone. S druge strane, Zona 6
najmodernijih je karakteristika te u svojoj 1. fazi izgrađenosti sadržava komunalnu
infrastrukturu: vodoopskrbni sustav, plinovod, kanalizacijski sustav oborinskih i fekalnih
otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada; energetsku infrastrukturu: električno
napajanje, javna rasvjeta te telekomunikacijsku infrastrukturu: telefonska i Internet
mreža.

Djelatnosti koje se, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, mogu obavljati su
K2 (pretežito trgovačka) i K3 (komunalno-servisna) te djelatnosti I1 (pretežito industrijska)
i I2 (pretežito zanatska).

Procijenjena vrijednost zemljišta je 75,00 kn/m2, ali se mogu ostvariti i popusti pri kupnji
zemljišta i to do iznosa od 50% ponuđene cijene, a u skladu s odredbama Odluke
Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik,
06/13).

Investitori, također, mogu ostvariti djelomično oslobođenje od komunalnog doprinosa i to
u  skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik, broj 12/07, 03/09, 01/11 i 02/13).



Polugodišnji izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje srpanj do prosinac 2013.
20. ožujka 2014.

35

Osnovne namjere osnivanja i razvoja postojećih kao i novih Poduzetničkih zona Grada
Ivanić-Grada su poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog
gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području
Grada Ivanić-Grada i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti
poduzetnika, porasta zaposlenosti, te povećanje udjela proizvodnje u ukupnom
gospodarstvu Ivanić-Grada. Osnivanjem poduzetničkih zona u Ivanić-Gradu dugoročno
se rješava potreba poduzetnika za poslovnim prostorom te omogućuje poduzetničko
poslovno povezivanje, racionalizaciju poslovanja i zajedničko korištenje pripadajuće
infrastrukture.

Poduzetnička zona Sjever – Zona 6, svim je zainteresiranim poduzetnicima i
investitorima na raspolaganju za kupnju kao potpuno komunalno opremljeno zemljište za
realizaciju vlastitih investicija.

U razdoblju od 30. lipnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine vršeni su radovi na
izgradnji ranije opisane infrastrukture te je Grad Ivanić-Grad utrošio sredstva u ukupnom
iznosu od 6.037.145,91 kuna na izgradnju iste.

2.1.2 RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U PODUZETNIČKOJ ZONI IVANIĆ-GRAD
- SJEVER

U vremenu od 1.7.2013. godine do 31.12.2013. godine Grad Ivanić-Grad proveo je dva
postupka za prodaju nekretnina koje su u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i to:

A) Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni
6 radi izgradnje gospodarskih objekata od dana 29. listopada 2013. godine i to za
prodaju sljedećih nekretnina:

1. CJELINA B koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 247/2 i 246/2, k.o.
Šarampov, ukupne površine 6.065 m²,

2. CJELINA C koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 245/2 i 244/2, k.o.
Šarampov, ukupne površine 6.889  m²,

3. CJELINA D koja se sastoji od k.č.br. 243/2, k.o. Šarampov, ukupne površine 7.310
m²,

4. CJELINA E koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 242/2, 241/2, 240/2,
239/2, 238/2, 237/2, k.o. Šarampov, ukupne površine 16.666 m²,

5. CJELINA F koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 245/3 i 244/3, k.o.
Šarampov, ukupne površine 10.848 m²  i

6. CJELINA G koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov,
ukupne površine 11.755 m².
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Na Javni natječaj pristigle su dvije ponude od kojih je kao najpovoljnija odabrana
ponuda obrta EMP-USLUGE strojna obrada metala i prerada plastike vl. Rajko
Tomić iz Ivanić-Grada, Ulica 65. bataljuna ZNG 111.

Kupljene su sljedeće nekretnine, cjelina B:
 k.č.br. 247/2, z.k.ul. 322, k.o. Šarampov, oranica, površine 3.598 m2 i

 k.č.br. 246/2, z.k.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 2.467 m².

Kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina iznosila je 231.652,68 kuna.

B) Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni
6 radi izgradnje gospodarskih objekata od dana 03. prosinca 2013. godine i to za
prodaju sljedećih nekretnina:

1. CJELINA C1 koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 245/2, k.o. Šarampov,
ukupne površine 3.901 m²,

2. CJELINA C2 koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 244/2, k.o. Šarampov,
ukupne površine 2.988 m²,

3. CJELINA D koja se sastoji od k.č.br. 243/2, k.o. Šarampov, ukupne površine 7.310
m²,

4. CJELINA E koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 242/2, 241/2, 240/2,
239/2, 238/2, 237/2, k.o. Šarampov, ukupne površine 16.666 m²,

5. CJELINA F koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 245/3 i 244/3, k.o.
Šarampov, ukupne površine 10.848 m² ,

6. CJELINA F1 koja se sastoji od sljedećih nekretnina: dijela k.č.br. 247/3 i dijela
246/3, k.o. Šarampov, ukupne površine 5.076 m² i

7. CJELINA G koja se sastoji od sljedećih nekretnina: k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov,
ukupne površine 11.755 m².

Na Javni natječaj pristigla je jedna ponuda koja je kao valjana prihvaćena i to
ponuda trgovačkog društva VLADEKS-PROMET d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i
usluge (OIB: 90186574424) iz Križevaca, Ulica Petra Zrinskog 4.

Predmet kupnje je sljedeća nekretnina:
 k.č.br. 245/2, z.k.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 3.901 m2
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Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu iznosila je 175.545,00 kuna.

2.1.3 UVOĐENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVA NA
PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA

Dana 22. travnja 2013. godine na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada objavljen je
„Javni natječaj za sufinanciranje projekata uvođenja korištenja obnovljivih izvora energije
i energetske učinkovitosti u zgradarstvu u 2013. godini“ i to za 20 kućanstava na
području Grada Ivanić-Grada.

Na javni natječaj pristigle su 33 ponude stoga je Povjerenstvo za obnovljive izvore
energije dana 29. svibnja 2013. godine otvorilo ponude i utvrdilo kako sve ponude
udovoljavaju uvjetima natječaja, no predloženo je da se sufinanciraju 23 kućanstva s
obzirom na zauzeti stav da svakoj obitelji bude sufinancirana jedna mjera kojom će
poboljšati učinkovitost svojeg kućanstva.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, g. Javor Bojan Leš, dr.vet.med., prihvatio je prijedlog
Povjerenstva za obnovljive izvore energije i odobrio sufinanciranje za 3 kućanstva (23)
više s obzirom da je Grad Ivanić-Grad prvi na listi dobitnika sredstava Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u skladu s „Odlukom o odabiru korisnika sredstava
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja
projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu“ (KLASA: 024-04/13-03/08, URBROJ:
563-01/06-13-02) od dana 29. svibnja 2013. godine.

U skladu s Odlukom o odabiru korisnika sredstava na javnom natječaju za sufinanciranje
projekta „Uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u
zgradarstvu u kućanstva na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu“ od 17. lipnja
2013. godine utvrđuju se sljedeći dobitnici po kategorijama:

SOLARNI TOPLINSKI KOLEKTORI:

1. Marta i Anto Brkić iz Ivanić-Grada, Naftalanska 36A.

SUSTAV S DIZALICOM TOPLINE:

1. Bruno Latečki iz Ivanić-Grada, Ulica Matije Gupca 5.

KOTAO NA BIOMASU:

1. Patrik Oković iz Ivanić-Grada, Stjepana Gregorka 62,
2. Snježana Vučinovec iz Ivanić-Grada, Omladinska 17.

ZAMJENA POSTOJEĆE I UGRADNJA NOVE ENERGETSKI UČINKOVITE VANJSKE
STOLARIJE:
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1. Vesna Plečko iz Ivanić-Grada, Savska 190,
2. Sabina Jagačić iz Ivanić-Grada, Savska 128,
3. Tihana Golner i Igor Stričko iz Ivanić-Grada, S. Majdeka BB,
4. Aleksandar Saša Adamović iz Ivanić-Grada, Marekovićeva 7.

POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE CJELOKUPNE VANJSKE OVOJNICE OBJEKTA
(TERMO FASADE):

1. Mirjana Milevčić iz Ivanić-Grada, Kosničarska 5,
2. Silvijo Čičak iz Ivanić-Grada, Naftaplinska 37,
3. Dejan Čičak iz Ivanić-Grada, Naftaplinska 37,
4. Joso Matijević iz Ivanić-Grada, Ulica 65 bataljuna ZNG 94,
5. Jelena Marinić iz Ivanić-Grada, Rajski kut 24B,
6. Tihomir Golner iz Ivanić-Grada, S. Majdeka 43,
7. Milka Stričko iz Ivanić-Grada, Ulica 65 bataljuna ZNG 21,
8. Alen Konjug iz Ivanić-Grada, Stjepana Brckovića 62 A.

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NISKOENERGETSKE ILI PASIVNE OBITELJSKE
KUĆE:

1. Martina Tudor iz Zagreba, Dragutina Albrechta 30 za izgradnju obiteljske kuće u
naselju Poljana,
2. Marko Kirin iz Ivanić-Grada, Kralja Tomislava 41 za izgradnju obiteljske kuće u
naselju Poljana,
3. Marko Valjavec iz Ivanić-Grada, Ulica ruža 33 za izgradnju obiteljske kuće u naselju
Poljana,
4. Igor Čičak iz Ivanić-Grada, Matije Gupca 29 za izgradnju obiteljske kuće u naselju
Poljana,
5. Jozo Popis iz Ivanić-Grada, Milke Trnina 6 za izgradnju obiteljske kuće u naselju
Poljana,
6. Goran Abramović iz Kutine, Selska 28 za izgradnju obiteljske kuće u naselju Poljana,
7. Dražena Mucha iz Ivanić-Grada, Milke Trnine 15 za izgradnju obiteljske kuće u
naselju Poljana.

Na dan 31. prosinca 2013. godine utvrđeno je kako su dostavljena izvješća 21 korisnika
te je za iste isplaćen iznos od 210.000,00 kuna, u skladu s odredbama zaključenih
Ugovora.

2.1.4 PROJEKTI OD VAŽNOSTI ZA GRAD IVANIĆ-GRAD

ŠETNICA UZ RIJEKU LONJU I NA SPORTSKOM PARKU ZELENJAK

Rijeka Lonja je Ivanić-Gradu uvijek puno značila, a dostupnost foto dokumentacije i priče
starih stanovnika Ivanić-Grada govore o dubokoj povezanosti rijeke i Grada. Lonja danas
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predstavlja velik potencijal, i puno bi za Grad značilo da se njene obale počnu koristiti
kao šetnice i socijalizirana javna površina Grada. Šetnica bi predstavljala dopunu
turističkoj ponudi Grada Ivanić-Grada.

Projektom uređenja šetnice uz korito rijeke Lonje, stvorio bi se novi, kvalitetan prostor za
građane, za šetnju, za rekreaciju, igru i druženje, doprinijelo bi se obogaćenju sadržaja i
rekreativnoj ponudi građanima Grada, pacijentima Specijalne bolnice Naftalan, turistima,
sportašima i dr. Prijedlogom trase predviđeno je djelomično korištenje postojećih staza, a
djelomično ih je potrebno izgraditi i opremiti urbanom i drugom opremom. Staza
obuhvaća i  zaokružuje prostor lijeve i desne obale rijeke Lonje centralnog dijela naselja
Ivanić-Grad, proteže se od mosta u Ulici kralja Tomislava, uz stari grad Podgrađe,
povijesni dio Ivanić-Grada, a završava s uređenjem obalnog područja uz Naftalan s lijeve
strane, odnosno Sportskog parka Zelenjak s desne strane rijeke Lonje. Šetnica je
pristupačna u svim dijelovima, uz mogućnost zadržavanja u određenim točkama koji
nude različite sadržaje. Ukupna duljina staze je 1800 m.

Namjera je projekta potaknuti građane da se više kreću i više druže, a na taj će način i
sami bolje upoznati svoj Grad, mnogobrojne prirodne ljepote kojima je Grad okružen, a
tako uređen prostor moći će podijeliti i sa svima onima koji dolaze  u Ivanić-Grad.

Izgradnjom šetnice uz Lonju, osim turističkih prednosti koje ona nosi, svakako se utječe i
na očuvanje okoliša i poštivanje direktiva Europske unije i zakonodavstva Republike
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Hrvatske. Tako se direktno utječe na smanjenje količina CO2 na način da će se na
području uz šetnicu minimizirati potreba za korištenjem automobila jer će se lakše doći s
jednog dijela grada u drugi, a koji su do sada bili povezani samo prometnicama. Također,
utječe se na očuvanje i obnovu bioraznolikosti putem zelene infrastrukture.

Sam projekt šetnice nadovezuje se i na projekt uređenja Specijalne bolnice „Naftalan“,
jedinstvene bolnice u Europi za liječenje kožnih i reumatskih bolesti. Povećanjem
bolničkih kapaciteta, korištenja geotermalnih izvora i razvojem zdravstvenog turizma na
području Grada Ivanić-Grada, svakako će i uređeni okoliš oko rijeke Lonje i na sportskom
parku „Zelenjak“ biti čimbenici razvoja kontinentalnog turizma na našem području.

Cilj projekta je potaknuti građane da se više kreću i više druže, a na taj će način i sami
bolje upoznati svoj Grad, mnogobrojne prirodne ljepote kojima je Grad okružen, a tako
uređen prostor moći će podijeliti i sa svima onima koji u sve većem broju dolaze u Ivanić-
Grad. Ulaganjem u infrastrukturu šetnice, svakako će se doprinijeti ovom cilju.

Po uzoru na svjetske i europske gradove, koji su iskoristili prirodne ljepote svojih rijeka te
tako obogatili svoju turističku ponudu, shvaćanja smo kako će ovaj projekt doprinijeti
sveopćem razvitku Grada Ivanić-Grada, te će se povećanjem turističke ponude kroz
realizaciju projekta „Šetnice uz Lonju i na Zelenjaku“ pozitivno dijelovati i na razvoj
gospodarstva, a posebice u dijelu u kojem će se razvijati ponuda domaćih seoskih
gospodarstva. Naime, izgradnjom šetnice i povećanjem broja turista na području Grada
Ivanić-Grada, što se očekuje kao rezultat, brojna seoska gospodarstva na području
Grada imat će mogućnost, ali i ekonomske razloge, za povećanje svoje ponude
pružanjem ugostiteljskih usluga serviranjem domaćih, tradicionalnih jela, ali i za
povećanje svojih smještajnih kapaciteta.

Za predmetni projekt proveden je postupak bagatelne javne nabave, te je kao
najpovoljniji ponuditelj izabrano trgovačko društvo Atmosfera d.o.o. iz Zagreba, s
ponuđenim iznosom od 194.800,00 kuna bez uračunatog PDV-a, odnosno 243.500,00
kuna s uračunatim PDV-om.

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA CENTAR IVANIĆ-GRAD i GRABERJE IVANIĆKO

Na području Grada Ivanić-Grada nalaze se 4 osnovne škole od kojih Osnovna škola
Stjepana Basaričeka jedina ima športsku dvoranu.

Osnovna škola Posavski Bregi u postupku je izrade potrebne projektne dokumentacije
kao temelja za ishođenje potrebnih dozvola.

Osnovna škola Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom i Osnovna škola Đure Deželića
nemaju sportsku dvoranu ili nemaju zadovoljavajuće riješeno pitanje obavljanja sportskih
aktivnosti učenika zbog kojih razloga je obveza Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke
županije pokrenuti potrebne postupke kako bi se izradila potrebna dokumentacija,
ishodile potrebne dozvole te, naposljetku, izgradile dvorane.
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Prema prvim konzultacijama koje je proveo Grad Ivanić-Grad, procijenjena vrijednost
izrade projektne dokumentacije je 200.000,00 kuna (bez uračunatog PDV-a) po dvorani.

OBORINSKA ODVODNJA NA DRŽAVNOJ CESTI D43

Na području Grada Ivanić-Grada je rekonstruirana državna cesta D-43 kojih radova je
investitor trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. Tijekom izvođenja radova, na dionici
od naselja Caginec do naselja Ivanić-Grad uočeno je mnogo problema glede odvodnje
oborinskih voda. Zbog konfiguracije terena, odnosno usječenosti ceste u teren, sva
zemljišta sa sjeverne strane su viša od prometnice stoga sva voda sa njih odlazi na
prometnicu. Kako je prometnica, nakon rekonstrukcije, postala jednostrešna sa
odvodnjom samo na južnoj strani, nužno je uložiti dodatna sredstva.

Cilj projekta je osigurati nesmetano korištenje prometnice državne ceste D-43, kao
izrazito važnog prometnog pravca na području Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke
županije.

Izvođenjem radova na odvodnji oborinskih voda učinak će biti dvojak: bit  će osigurana
trajnost ceste te će biti osigurana sigurnost prometa u tome dijelu.

UREĐENJE CENTRA NASELJA POSAVSKI BREGI

Projekt obuhvaća uređenje samog centra naselja, odnosno trga u naselju. Obzirom da je
najveća frekvencija stanovništva upravo u području centra mjesta gdje se nalaze
Osnovna škola, trgovina i kafić, a zemljište je djelomično u vlasništvu Osnovne škole.

OSNIVANJE MUZEJA GRADA IVANIĆ-GRADA

Grad Ivanić-Grad, kao Grad bogate kulturno-povijesne baštine u tijeku je pokretanja
postupka osnivanja Gradskog muzeja s ciljem sakupljanja, čuvanja i prezentacije
najznačajnijih i najvrjednijih uspomena iz prošlosti Grada i njegovih stanovnika.

Bogatstvo prirodnim resursima Grada Ivanić-Grada iniciralo je razvoj gospodarskih
djelatnosti s naglaskom na iskorištavanje i preradu nafte i plina. Zahvaljujući naftnim i
plinskim poljima koja se nalaze na području Grada, proizvodnja nafte i plina u prošlosti je
predstavljala te još uvijek predstavlja značajnu stavku izvora prihoda i razvoja
gospodarstva Grada te pridonosila i pridonosi zapošljavanju, što direktno, a što
indirektno, velikog broja građana.

S obzirom da je INA- Industrija nafte d.d.  aktivno sudjelovala u čitavom ovom razdoblju
u društvenom, političkom i gospodarstvenom razvoju Grada Ivanić-Grada, kao uostalom i
u drugim krajevima gdje je obavljala istraživačku i proizvodnu djelatnost, sastavni dio
muzeja predstavljala bi i muzejska građa u svezi s djelatnošću proizvodnje nafte i plina.
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Kako su pokrenuti razgovori s Osnovnom školom Đure Deželića za dodjelom prostora u
kojem bi bio smješten dio muzeja s građom Grada Ivanić-Grada, nadamo se i financijskoj
pomoći Zagrebačke županije u realizaciji ovog projekta, od velike važnosti za očuvanje
identiteta Grada Ivanić-Grada.

REKONSTRUKCIJA TRGA GRADA IVANIĆ-GRADA

Grad Ivanić-Grad, kao centralno mjesto okupljanja svih svojih stanovnika, prepoznaje
upravo Trg Vladimira Nazora. Tijekom godina, Trg je poprimio obilježja zbog kojih više
nije mjesto koje predstavlja lice grada i njegovih stanovnika.

Iz naprijed navedenog razloga, tijekom 2014. godine Grad će pripremiti urbanističko-
arhitektonski natječaj svrha kojega će biti potaknuti što veći broj stručnjaka da, u skladu s
željama i potrebama Grada i njegovih građana, pripreme najbolja rješenja za
rekonstrukciju glavnog gradskog trga, a u skladu s izmijenjenim prometnim i prostorno-
planskim uvjetima. Najbolji rad bit će nagrađen.

Rekonstrukcija trga je jedan od projekata koji će biti prijavljen na natječaje EU.

2.1.5 POPIS UGOVORA ZAKLJUČENIH ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OD
VAŽNOSTI ZA GRAD IVANIĆ-GRAD

1. „UGOVOR BR. 43-07-4-13 O SUFINANCIRANJU USLUGA IZRADE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA“ (KLASA: 363-02/13-01/02,
URBROJ: 238/1-03-13-41) od dana 28. studenog 2013. godine (u daljnjem tekstu:
Ugovor) uređeni su međusobni odnosi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada
na sufinanciranju usluga izrade projektne dokumentacije za sljedeće razvojne
projekte:

- šetnica uz rijeku Lonju;

- uređenje centra naselja Posavski Bregi.

Po navedenom Ugovoru izvršene su sljedeće radnje:

 Temeljem ponude trgovačkog društva NE-POK d.o.o. zaključen je ugovor o izradi
posebnih geodetskih podloga za oba projekta i to u vrijednosti od 63.000,00 kuna
(bez uračunatog PDV-a) za projekt „šetnica uz rijeku Lonju“ te 24.190,00 kuna
(bez uračunatog PDV-a) za projekt „uređenja centra naselja Posavski Bregi“ kuna,
kojeg Vam na uvid dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

 Za izradu projektne dokumentacije (do ishođenja potvrde glavnog projekta)
„šetnice uz rijeku Lonju“ prihvaćena je ponuda trgovačkog društva Atmosfera
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d.o.o. iz Zagreba, Mandaličina 14 s kojima će biti zaključen ugovor, a kojeg ćemo
Vam dostaviti po zaključenju.

 Za izradu projektne dokumentacije (do ishođenja potvrde glavnog projekta)
„uređenja centra naselja Posavski Bregi“ u tijeku je pribavljanje ponuda te će s
najpovoljnijim biti zaključen poseban ugovor o pružanju usluga do sredine siječnja
2014. godine, a kojeg ćemo Vam, također, dostaviti po zaključenju.

2. „UGOVOR BR. 39-07-4-13 O SUFINANCIRANJU RADOVA SANACIJE DIVLJEG
ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA“ (u daljnjem
tekstu: Ugovor) uređeni su međusobni odnosi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-
Grada na sufinanciranju radova sanacije divljeg odlagališta otpada na lokaciji
budućeg Centra za obuku vatrogasaca na području Grada Ivanić-Grada.

3. „UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZRADU PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA
FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA U PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA
RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU BROJ 183-06-4-13“ od dana 29. kolovoza 2013.
godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređeni su međusobni odnosi Zagrebačke
županije i Grada Ivanić-Grada na sufinanciranju izmjene lokacijske dozvole i
ishođenje potvrde glavnog projekta za prometnu i komunalnu infrastrukturu te
pripremu dokumentacije za prijavu projekta za financiranje sredstvima EU –
Poduzetnička zona Ivanić-Grad Jug – Zona 3.

4. „UGOVOR O KAPITALNOJ POMOĆI BROJ 11-03-1-13“ od dana 22. travnja
2013. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređeni su međusobni odnosi
Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada za dodjelu kapitalne pomoći uređenja
nerazvrstane ceste u Trebovcu do plantaže aronije.

5. „UGOVOR O KAPITALNOJ POMOĆI BROJ 71-03-1-13“ (u daljnjem tekstu:
Ugovor) uređeni su međusobni odnosi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada
o dodjeli bespovratnih namjenskih sredstava za izradu projektne dokumentacije
razvojnih projekata u poljoprivredi, ruralnim razvitku i šumarstvu, a za izradu
studije predizvodljivosti i projekata navodnjavanja poljoprivrednih površina na
području Grada Ivanć-Grada.
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 Izvršeno je prikupljanje ponuda od 4 potencijalna pružatelja usluga, te je
kao najpovoljnija odabrana ponuda trgovačkog društva HIDROPROJEKT-
ING „Projekting“ d.o.o., Zagreb, Draškovićeva 35/1.

 Temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu
predinvesticijskih studija sustava navodnjavanja na području Grada Ivanić-
Grada (KLASA: 022-05/13-01/71, URBROJ: 238/10-02/06-13-6) od 30.
prosinca 2013. godine bit će zaključen ugovor kojeg ćemo Vam dostaviti
naknadno.

6. „UGOVOR BR. 54-07-4-13 O FINANCIRANJU USLUGE PROVOĐENJA DIJELA
PROGRAMA ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA
IVANIĆ GRADA“ zaključen je dana 27. prosinca 2013., godine. Istim su Gradu
Ivanić-Gradu dodijeljena sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

2.2 Komunalno gospodarstvo

2.2.1. Komunalni red

U drugoj polovici godine – razdoblje 6 do 12 mjesec 2013 godine, komunalno
redarstvo sukladno svojim ovlastima izdalo je 78 Rješenja o izvršenju obaveznih radnji i
Rješenja o dozvoli izvršenja, koja su izdavana za uređenje parcela na području Grada
Ivanić-Grada, rješavanje problema odvodnje oborinske vode, ambroziju ili za ostale
radnje protivne Gradskim Odlukama. Izdana su 2 Rješenja o trenutnom uklanjanju
predmeta sa javne površine odnosno o zabrani korištenja javne površine. Navedena
Rješenja izdavana su nakon što je provjerom na terenu utvrđeno da se javna površina ne
koristi sukladno Odluci o komunalnom redu odnosno drugim Odlukama Grada.

Osim spomenutih, izdana su 20 Rješenja o korištenju javnih površina, kojima se
odobrava određena javna površina u svrhu postave ugostiteljskih terasa, za održavanje
određenih manifestacija te u svrhu ostalih potreba pravnih i fizičkih osoba ( prezentacije,
informiranja i sl. ).

U razdoblju od 6 do 12 mjeseca 2013 godine odrađeno je 4 akcije kontrole koje su
obuhvatile prodaju robe i korištenje javnih površina u dane vikenda (subotom), kontrolom
parkiranja automobila na javnim površinama, uklanjanja određenih bespravnih predmeta
s javne površine, te ostale radnje koje nisu zahtijevale nametanje određenih obaveza
građanima. Akcije su provođene u dogovoru sa PP Ivanić-Grad i Komunalnim centrom.

Nakon spomenutih akcija do kraja mjeseca prosinca izdano je 6 Prekršajnih
naloga, 8 opomena građanima s datumom provjere, tj stranci je izdana Opomena o
neizvršavanju određenih radnji, te je istoj dan rok od 24 - 48 sati za izvršenje istog.
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U drugoj polovici 2013 godine, Komunalno redarstvo je izdalo 60 naloga s ciljem
trenutnog uklanjanja uočenih nepravilnosti na terenu, odnosno izvršavanje određenih
radnji s ciljem funkcioniranja odvodnje na javnim površinama, funkcioniranjem prometa u
Gradu, uklanjanja lešina sa prometnica i javnih površina, izlova pasa i mačaka lutalica, te
ostalih radnji. Ovim načinom se ne ostvaruje prihod u Gradski proračun, no osigurava se
trenutno poštivanje Zakona i Odluka, sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo građana.

Izdano je 22 posebna uvjeta – Suglasnosti kojima se građanima i tvrtkama
dozvoljava prokop javne površine ili sl. s ciljem priključenja instalacije vode, plina ili
kanalizacije svoje parcele na javnu mrežu, te ostalih radova u zoni javne površine.
Radnje koje su obuhvaćene izdavanjem ovih Suglasnosti obuhvatile su pregled stanja na
terenu, kontrola izvođenja radova neposredno prije spajanja na mrežu i kontrola
završetka radova i provjera sanacije predmetne površine. Spomenute Suglasnosti dio su
ukupno izdanih Suglasnosti koje izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo i prostorno planiranje

Također, komunalni redar je prema zahtjevima pojedinih Mjesnih odbora, izvršio
obilaske spomenutih MO-a, a po obrađenim prijavama pristupilo se rješavanju problema
na terenu, odnosno prijavama nadležnim institucijama.

Komunalni redar je od mjeseca rujna 2013 godine započeo sa radnjama revizije
poslovnih prostora na području Grada Ivanić-Grada u svrhu plaćanja komunalne
naknade. U sklopu revizije obilaze se svi poslovni prostori prema utvrđenom rasporedu,
provjerava se površina prostora, rade se nove izmjere prostora, te se ispisuju novi
Zapisnici, a sve kao podloga za izdavanje Rješenja za komunalnu naknadu.

S obzirom da su u opisu posla komunalnog redara i ostale radnje po nalogu
Pročelnika Upravnog odjela,  u drugoj polovici 2012 godine komunalni redar je zajedno
sa ostalim djelatnicima ovog UO-a aktivno sudjelovao:

- u rješavanju nastalih problema na području Grada prilikom izvođenja radova na
području Grada ( po prijavama građana ili predstavnika MO-a )

- uviđaju na terenu, izdavanje naloga, kontrola po izvršenju istih…

- u osiguravanju funkcioniranja dimnjačarske službe na području Grada (
rješavanje nastalih problema na terenu, izdavanje neposrednog naloga o obaveznom
čišćenju dimnjaka i sl. )

- predmetni radovi su obuhvatili izlazak komunalnog redara zajedno sa
dimnjačarima ovlaštenog koncesionara te upoznavanje građana sa obavezama po
predmetnoj problematici

- u kontroli izvršenja radova na održavanju zelenih površina, manjih građevinskih
radova, izvođenju radova iscrtavanja horizontalne signalizacije, obavljanja higijeničarske
službe, tarupiranje javnih zelenih površina, pražnjenje kontejnera na zelenim otocima…

- radovi su uključivali izlazak na teren samostalno ili zajedno sa izvođačima radova
održavanja javnih površina, utvrđivanje količinu izvedenih radova, rješavanje problema
nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, utvrđivanje obima radova prije izvršenja,
te kontrola istog poslije izvršenja
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- redovnom obilasku prometnica kao i kanalske mreže na području Grada, sa
predstavnicima Županijskih cesta te Hrvatskih voda…

- pomoć kod pripreme sjednica GV – raznošenje materijala, odgovori na pitanja
vijećnika GV Ivanić-Grad…

Komunalno redarstvo je zaprimalo prijave o kvarovima na mreži Javne rasvjete,
nakon čega su u određenim periodima prijave obrađivane te putem ugovorenog izvođača
na terenu vršeni popravci.

Sve navedene aktivnosti prije izvršenja ili poslije izvršenja, uvida ili sl. zahtijevale
su pismeno očitovanje, povratnu informaciju putem telefona ili pisani odgovor, što je
komunalno redarstvo redovno izvršavalo. Dopisi, odgovori ili sl. u dogovoru sa
Pročelnikom odjela, dostavljani su po svim zahtjevima stranaka koji su se sa određenom
problematikom javljali u ovaj Upravni odjel.

2.2.2 Komunalna naknada, komunalni doprinos i ostalo

Redni
broj

Naziv akta Broj riješenih predmeta

1. Rješenje o usvajanju zahtjeva za oslobođenje od
plaćanja komunalne naknade

162

2. Rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobođenjem
od plaćanja komunalne naknade

57

3. Rješenje o otpisu duga radi zastare 35
4. Rješenje o promjeni obveznika plaćanja

komunalne naknade
84

5. Rješenja o ovrsi za komunalnu naknadu 111
6. Rješenje o obračunu komunalnog doprinosa 58
7. Revizija komunalne naknade 19
8. Rješenja o djelomičnom oslobođenju plaćanja

komunalne naknade
7

9. Rješenje o obračunu naknade za legalizaciju 71
10. Suglasnost za prekop javne površine 35

2.3 Prostorno planiranje

1. Izvršeni su uvidi u idejne projekte, po pozivu nadležnog tijela (Upravnog odjela
Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave
Ivanić-Grad te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)  te ovisno o
predmetu zahvata izdani posebni uvjeti
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2. Dana 23.12.2013. godine na 9. sjednici gradskog vijeća usvojeno je Izvješće o
stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2008.-2012. godine

3. U razdoblju od 22.07.2013. - 06.08.2013. godine održane su javne rasprave  za:
Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra
Ivanić-Grad
Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone
gospodarske namjene na području Ivanić-Grad
Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje
Donji Šarampov
Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone
gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada
Prijedlog III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje
Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

4. izdana su razna očitovanja na zahtjeve građana i pravnih osoba, u dijelu koji se
odnosi na mogućnosti gradnje u odnosu na važeću prostorno plansku
dokumentaciju

3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj
06/13), Upravni odjel za financije i proračun obavlja:

- poslove pripreme prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i
djelokruga Upravnog odjela,

- poslove vezane za izradu i donošenje proračuna te izradu pripadajuće
dokumentacije vezane za izradu i donošenje proračuna,

- poslove praćenja proračunskih prihoda proračuna,
- poslove izvršenja proračuna i poslove knjigovodstva i računovodstva

proračuna,
- poslove utvrđivanja naplate i praćenja gradskih prihoda,
- poslove praćenja i realizacije proračunskih rashoda,
- poslove financijskog praćenja i nadzora nad financijskim poslovanjem korisnika

gradskog proračuna,
- poslove vezane za financiranje rada mjesnih odbora,
- poslove pripreme financijske dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja,
- poslove vođenja propisanih evidencija,
- poslove koji se odnosi na financijsku operativu,
- poslove vođenja evidencije i izrađivanja izvješća o decentraliziranim

sredstvima vatrogastva,
- poslove obračuna plaća i ostalih primanja zaposlenih te naknada članova

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela,
- poslove vođenja evidencije o dugotrajnoj imovini Grada,
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- poslove financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu
unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,

- poslove vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

3.1 Poslovi proračuna

Poslovi proračuna odnose se na poslove izrade proračuna i izmjena i dopuna proračuna,
odnosno izvršavanja proračuna.

3.1.1. PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA, IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Proračun za 2013. godinu usvojen je na 45. sjednici Gradskog vijeća Grada
Ivanić-Grada održanoj 21.12.2013. godine.

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine bile su dvije  Izmjene i  dopune
Proračuna Grada Ivanić-Grada i to:

- I Izmjene i dopune proračuna usvojene na 2. sjednici  Gradskog vijeća Grada
Ivanić-Grada održane dana 17.07.2013. godine

- II Izmjene i dopune proračuna usvojene na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj
dana 23.12.2013. godine.

3.1.2 IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Rashodi i izdaci na proračunskim stavkama izvršavani su u skladu sa naplatom
proračunskih prihoda, u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike.

Investicije su izvođene prema sklopljenim ugovorima, u skladu s realizacijom
programa.

Grad je svoje ugovorene obveze u drugom polugodištu izvršavao pravodobno,
redovno su isplaćivane plaće svim korisnicima proračuna, redovno su isplaćivane
naknade koje proizlaze iz socijalnih prava.

U drugom dijelu godine, došlo je otežanog priliva sredstava u gradski proračun i to
od prodaje zemljišta, jer su odluke u vezi prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni, bile u
tijeku, te je zatraženo povećanje  dopuštenog prekoračenja po žiro računu budući da
priljev sredstava nije bio dovoljan za podmirenje svih nastalih i prenesenih obaveza.

Iznos dozvoljenog prekoračenja iznosio je 5.500.000 kuna.

Financijski izvještaji proračuna  koji se sastavljaju za razdoblje 1. srpnja do 31.12.
2013. godine:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO
- Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,
- Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE,
- Bilješke.
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Navedeni izvještaji izrađuju se na dan 30.09. te 31.12.2013. godine, a predani su
FINI, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju 09. listopada 2013. godine, dok
se godišnji obračun dostavlja do 28. veljače 2014. godine.

Konsolidirani obračun, koji se također izrađuje sa stanjem na dan 30.09.2012.
godine,  dostavljen je nadležnim institucijama dana 18. listopada 2013. godine u skladu
sa zakonskim odredbama.

Osim gore navedenih poslova, financijski izvještaji dostavljaju se u rokovima
utvrđenim Zakonom o proračunu, na usvajanje Gradskom vijeću i to:

- Godišnji  izvještaj  o izvršenju  proračuna za 2012. godinu prezentiran je na  3.
sjednici Gradskog vijeća  usvojen je 27. kolovoza 2013. godine,

- Polugodišnji  izvještaj  o izvršenju  proračuna za 1.- 6. mjesec 2013. godine
prezentiran je na  4. sjednici Gradskog vijeća  usvojen je 27. kolovoza 2013.
godine.

3.1.3 DRŽAVNA REVIZIJA, KONTROLE, INSPEKCIJE

Kontrola, inspekcija, odnosno revizija od strane nadležnih državnih tijela i
institucija u drugom polugodištu 2013. godine nije bilo.

3.1.4 KREDITNO ZADUŽENJE GRADA IVANIĆ-GRADA

Grad Ivanić-Grad podnio je dana 27. lipnja 2012. godine zahtjev za davanje
suglasnosti za kreditno zaduženje u iznosu 13.000.000 kuna kod Hypo Alpe Adria Bank
d.d. Zagreb, radi izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni 6.

Vlada Republike Hrvatske dala je dana 20.rujna 2012. godine navedenu
suglasnost.

Tijekom rujna 2012. godine podnijet je i zahtjev Vladi Republike Hrvatske za
dobivanje suglasnosti za zaduženje Grada Ivanić-Grada kod trgovačkog društva „Kapitel“
d.o.o. iz Ivanić-Grada u svrhu izvođenja radova na popravku ulica na području Grada
Ivanić-Grada u iznosu 5.773.106,80 kuna, navedena suglasnost dobivena je 03. siječnja
2013. godine.

Do 31.12.2013. godine, dovršen je dio investicija koje su se realizirale iz  kreditnog
zaduženja; Poduzetnička zona, popravak ulica kralja  Tomislava, Šiftarova, Badalićeva,
dok ceste u  Poljani zona C nisu dovršene, a njihov dovršetak se očekuje u proljeće
2014. godine.
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3.2 Ostali podaci

-Unos ULAZNIH RAČUNA  GRADA IVANIĆ-GRAD-a (788 kom), izrada i knjiženje
knjižnih zapisa (ispravak,terećenje, odobrenje) za dobavljače  u salda konti, raspodjela
računa za ovjeru Pročelnicima po Odjelu.

-RIZNICA- preuzimanje zahtjeva korisnika i ispis virmana  za isplatu :

Vatrogasna postrojba , Dječji vrtić Ivanić-Grad i Pučko otvoreno učilište.

Slanje izvoda proračunskim  korisnicima na Web .

-STIPENDIJE- unos  učenika i studenata(30 kom); isplata  virmana na ŽR.(180 kom)

OBRADA I ISPIS VIRMANA (PRIPREMA ZBROJNOG NALOGA) ZA:

-ulazne  račune (788 kom)

-Odluke Gradonačelnika  ( 33kom)

-političke stranke (96 kom)

-pomoć za novorođenčad  (64 kom )

-socijalno ugrožene osobe (180 kom.)

-kompenzacije (59 kom )

-ostale UDRUGE i korisnici koji se financiraju iz gradskog Proračuna (360kom)

IZVODI  GRAD IVANIĆ-GRAD;

-preuzimanje izvoda od banke(167 kom)

-knjiženje izvoda u salda kontu po stavkama

-KNJIŽENJE IZVODA ODNOSNO EVIDITIRANJE UPLATA PREMA IZDANIM
POTVRDAMA I UGOVORIMA –PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE .

-IZVODI - PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U VL. DRŽAVE. Unos IR-a  prema
Ugovorima o Zakupu poljop. zemlj.u vl. države, te evidentiranje uplata putem knjižnih
zapisa prema izvodima FINE.

Unos novihIR-a i praćenje uplata prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.


