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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradsko vijeće
Grada Ivanić-Grada na svojoj 19. sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Ivaplin
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za 2009. godinu
I
Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada razmatralo je Izvješće
o rezultatima poslovanja za 2009.godinu Ivaplin-a d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom , Izvješće o obavljenoj reviziji
financijskih izvješća za 2009.g., Odluku Skupštine Društva
o prihvaćanju financijskih izvješća Društva, Izvješće Uprave
o stanju Društva, te Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u
poslovanju za 2009.godinu.
II
Gradsko vijeće prihvaća Izvješća iz točke I.
III

broj 09/2010.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradsko vijeće
Grada Ivanić-Grada na svojoj 19. sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Ivakop
d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
I
Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada razmatralo je Izvješće
o rezultatima poslovanja za 2009.godinu Ivakop-a d.o.o.
za komunalne djelatnosti, Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvješća za 2009.g., Odluke Skupštine Društva
o prihvaćanju financijskih izvješća Društva, izvješća Uprave
o stanju Društva, te upotrebi ostvarene dobiti za 2009.g.
II
Gradsko vijeće prihvaća Izvješća iz točke I.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/10-01/20
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-2
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 02.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

KLASA: 021-01/10-01/20
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-1
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 02.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradsko vijeće
Grada Ivanić-Grada na svojoj 19. sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o ispravci greške u Odluci o usvajanju Prostornog
plana uređenja Grada Ivanić-Grada
(Službeni glasnik br.06/05, 10/09)
Članak 1.
Utvrđuje se greška u Odluci o usvajanju Prostornog
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plana uređenja Grada Ivanić- Grada (Službeni glasnik
br.06/05, 10/09) u tekstualnom dijelu članka 14 stavak (7)
„krovišta su u pravilu kosa, nagiba 25º-45º jer u suprotnosti
sa nastavkom teksta koji osim biber crijepa dozvoljava i
druge vrste pokrova.
Članak 2.
Greška se ispravlja na način da se u članku 14
stavak (7) briše „25º-45º“ i zamjenjuje sa „do 45º“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

broj 09/2010.

dana objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/20
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-4
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 02.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članaka 11., 12. i 32. Statuta Grada Ivanić-Grada
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09) Gradsko
vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj 20. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću

KLASA: 021-01/10-01/20
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-3
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 02.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

ODLUKU
o
uspostavljanju suradnje

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradsko vijeće
Grada Ivanić-Grada na svojoj 19. sjednici održanoj dana 02.
prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o ispravci greške u
Odluci o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Ivanić-Grada
(Službeni glasnik br.06/05,10/09)
Članak 1.
Utvrđuje se greška u Odluci o usvajanju Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić- Grada
(Službeni glasnik br.06/05,10/09) dijelu članka 18 stavak
(1). „…..Iznimno, udaljenost građevina koje su više od 6,0
m od susjednih međa mora biti najmanje pola njihove visine
h/2.“
Članak 2.
Greška se ispravlja na način da se u članku 18
stavak (1) briše „6,0m“ i zamjenjuje sa „17,0 m“.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od

Članak 1.
Grad Ivanić-Grad, Općina Križ te Općina Kloštar
Ivanić nositelji su poslovnih udjela u trgovačkim društvima
Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad te
Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, u omjerima
određenim aktima o osnivanju navedenih trgovačkih
društava.
Članak 2.
Grad Ivanić-Grad ima dugoročan i trajan interes za
uspostavljanjem i održavanjem suradnje s Općinom Križ i
Općinom Kloštar Ivanić na pitanjima koja se tiču trgovačkih
društava iz članka 1. ove Odluke, radi uređenja međusobnih
odnosa navedene tri jedinice lokalne samouprave.
Članak 3.
Gradsko vijeće ovlašćuje predsjednika vijeća na
sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
koja će se održati istovremeno sa sjednicama Općinskog
vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić, u vrijeme i na mjestu prema dogovoru predsjednika
predstavničkih tijela navedenih jedinica lokalne samouprave,
budući isto nije uređeno Poslovnikom Gradskog vijeća
Grada Ivanić-Grada.
U slučaju sazivanja sjednice na način iz stavka 1. ove točke
Gradsko vijeće ovlašćuje predsjednika i na poduzimanje svih
potrebnih radnji, vezanih uz održavanje i vođenje sjednice,
u suradnji s predsjednicima drugih predstavničkih tijela na
koje se odnosi ova Odluka.
Pravila rada i postupanja članova predstavničkih
tijela na zajedničkoj sjednici biti će uređena posebnim
aktom.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/21
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-1
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 14.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

broj 09/2010.

IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad za distribuciju i opskrbu plinom
na području Grada Ivanić-Grada te Općine Križ i Općine
Kloštar Ivanić.“
Za eventualno održavanje drugih zajedničkih sjednica
predstavničkih tijela nabrojenih jedinica lokalne
samouprave, ovaj Zaključak se ne primjenjuje.
III.
Za donošenje ovoga Zaključka potrebna je većina glasova
„ZA“ nazočnih:
- članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,
- članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i
- članova Općinskog vijeća Općine Križ; pod uvjetom da
je sjednici svakog predstavničkog tijela nazočna većina
članova.
IV.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na 20. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2010. godine, Općinsko vijeće Općine
Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 09. prosinca
2010. godine i Općinsko vijeće Općine Križ na 16. sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2010. godine godine donijeli su
ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU PRAVILA RADA I POSTUPANJA
ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆGRADA, OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR
IVANIĆ I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ
I.
Ovim Zaključkom utvrđuju se pravila rada i postupanja
članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine
Križ (u daljnjem tekstu: Zaključak), uređuju se rad i tijek
sjednice navedenih vijeća, postupci i pravila poduzimanja
pojedinih radnji odnosno ostvarivanja prava i obveza
članova predstavničkih tijela, sudjelovanje u radu i raspravi
te odlučivanje o prijedlozima akata.
Ovaj Zaključak rezultat je zajedničkih dogovora i
konzultacija svih predsjednika navedenih predstavničkih
tijela i izrađen je tijekom pripreme istovremenog održavanja
predmetnih sjednica, a u cilju efikasnosti njezina održavanja,
ne vrijeđajući njime i ne umanjujući prava i obveze članova
predstavničkih tijela na navedenoj sjednici.
II.
Ovaj Zaključak se primjenjuje samo za istovremeno
održavanje 21. sjednice Gradskog vijeća Grada IvanićGrada, 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić i 17. Sjednice Općinskog vijeća Općine Križ, sve
sazvane za dan 23. prosinca 2010. godine s početkom u
16,00 sati i s mjestom održavanja sjednica svih navedenih
tijela - u Kloštru Ivaniću, u istoj dvorani, s istom i jedinom
točkom dnevnog reda: „Razmatranje prijedloga i donošenje
Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje i provedbu
natječaja za odabir ulagatelja kapitala u trgovačko društvo

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 10.
sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i 17.
sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, s utvrđenom
istovjetnom točkom dnevnog reda, održava se na istom
mjestu i u isto vrijeme, radi važnosti utvrđene točke
dnevnog reda, objedinjenog izvještavanja o prijedlogu akta
i drugim materijalima, objedinjene rasprave unutar iste
točke dnevnog reda, kao i istovremenog glasovanja i objave
rezultata glasovanja o prijedlogu istovjetnoga akta.
V.
Donošenjem ovoga Zaključka prihvaća se način i redoslijed
provedbe pojedinih radnji i postupaka na navedenoj sjednici
uz upražnjavanje utvrđenih prava i obveza i to kako slijedi:
Prije početka odnosno otvaranja svih sjednica predstavničkih
tijela, prigodnom uvodnom pozdravnom riječi, svima
nazočnima obratiti će se – predsjednik Općinskog vijeća
Općine Kloštar Ivanić – Tomislav Vlahović.
2. Nakon navedene pozdravne riječi, predsjednici
predstavničkih tijela će svaki za svoje predstavničko tijelo:
- otvoriti sjednicu i konstatirati kvorum,
- provesti postupak utvrđivanja dnevnog reda s glasovanjem
i objavom rezultata glasovanja.
Redoslijed provedbe radnji iz ove točke se utvrđuje na
način da će prvo sve prethodno navedene radnje provoditi
predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za
Gradsko vijeće, zatim predsjednik Općinskog vijeća Općine
Križ za Općinsko vijeće Općine Križ i najzad predsjednik
Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za Općinsko vijeće
Općine Kloštar Ivanić.
3. Obzirom da se sve predmetne sjednice održavaju u istoj
dvorani, radi izbjegavanja obraćanja svakog od predsjednika
svojem predstavničkom tijelu s istovjetnim tehničkim
izrekama, ovim Zaključkom se utvrđuje da će predsjednik
Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, u ulozi tzv. moderatora,
objaviti da slijedi zajednički rad po utvrđenoj točci dnevnog
reda na način da će Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada te
Općinski načelnici Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ, kao
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predlagatelji, zajedno za sve članove predstavničkih tijela,
iznijeti prijedlog akta i sve što je potrebno radi upoznavanja
s prijedlogom akta te dati potrebna uvodna obrazloženja.
4. Nakon cjelokupnog izlaganja izvjestitelja, predsjednik
Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada će objaviti da su se svi
predsjednici suglasili s davanjem stanke za sva predstavnička
tijela u trajanju od 15 minuta, a u sklopu koje stanke se
članovi svih vijeća obvezuju podnijeti pisanu prijavu za
sudjelovanje u raspravi pod točkom dnevnog reda, nakon
što rasprava bude otvorena.
Članovi i drugi zainteresirani nazočni će sve pisane prijave
za raspravu, koje se podnose na posebnom prethodno
pripremljenom obrascu, predavati predsjedniku Gradskog
vijeća Grada Ivanić-Grada.
STANKA - 15 minuta
5. U nastavku rada nakon stanke, predsjednik Gradskog
vijeća Grada Ivanić-Grada za Gradsko vijeće otvara
raspravu po utvrđenoj točci dnevnog reda, zatim predsjednik
Općinskog vijeća Općine Križ za Općinsko vijeće Općine
Križ otvara raspravu po utvrđenoj točci dnevnog reda i
najzad predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić otvara raspravu
po utvrđenoj točci dnevnog reda.
6. Rasprava pod točkom dnevnog reda će se voditi
objedinjeno za sva tri predstavnička tijela.
Niti jedan član niti govornik ne može govoriti prije nego što
dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća Grada IvanićGrada, koji u tijeku rasprave ima ulogu voditelja rasprave,
radi uspostave reda za vrijeme održavanja sjednice.
Govornik može govoriti isključivo na mjestu koje je
određeno za tu namjenu, a to je govornica, koja će biti
postavljena i ozvučena u dvorani gdje se održava sjednica.
Nitko ne može nastupati niti govoriti iz mjesta na kojem
sjedi. Svaki od predsjednika predstavničkih tijela ima pravo
opomenuti svakog od članova svojeg predstavničkog tijela
i druge nazočne sjednici, koji na bilo koji način ometaju
red i rad na sjednici. Pravo izricanja opomene za ometanje
reda i rada na sjednici ima i voditelj rasprave, prema
svakom nazočnom članu, nevezano na njegovu pripadnost
predstavničkom tijelu druge jedinice.
Rasprava će se odvijati na način da se prvo iznose upiti i
traženja objašnjenja i obrazloženja, daju primjedbe ili na
drugi način raspravlja od strane članova predstavničkih
tijela odnosno drugih osoba ukoliko su zatražile i dobile
riječ od voditelja rasprave.
Prednost u iznošenju rasprave imaju oni članovi koji su se
pisano, za vrijeme stanke prijavili za sudjelovanje u raspravi
i to po redoslijedu predaje prijave.
Pravo na sudjelovanje u raspravi imaju i svi članovi koji se
nisu pisano prijavili za raspravu, a nakon što ispune dužnost
prijave dizanjem ruke javno na sjednici. Isti mogu govoriti
kada dobiju riječ od voditelja rasprave, a svakako nakon
iscrpljenja rasprave od strane svih članova koji su se pisano
prijavili.
Kada se provede rasprava po prethodno navedenim pravilima,
voditelj rasprave će konstatirati da nema više zainteresiranih
za raspravu, a na osnovu prethodne provjere postavljanjem
javnoga upita odnosno poziva svim nazočnima: „da li ima
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još netko tko se javlja za raspravu?“.
Ukoliko se nitko od nazočnih ne javi, voditelj rasprave poziva
poimenično nadležne i prozvane u raspravi da odgovore na
iznesene upite, primjedbe, prigovore, pohvale te da iznesu
odgovore u okviru svojih nadležnosti, djelokruga rada i
poznavanja teme.
7. Svaki član Gradskog odnosno Općinskog vijeća može
tražiti učešće u raspravi najviše 2 puta i to:
- prvi puta u trajanju od najviše 5 minuta, a
- drugi puta u trajanju od najviše 3 minute.
Pravo na isticanje replike ili ispravak krivog navoda nije
ograničeno, ali je obveza svakog člana da točno i kratko
navede u kojem dijelu ističe repliku odnosno ispravak
krivog navoda.
Kod javljanja za iznošenje replike i ispravak krivog navoda
članu će voditelj rasprave dati riječ čim se javi odnosno čim
to bude moguće.
8. Po završetku cjelokupne rasprave, voditelj rasprave će
tehnički utvrditi i javno konstatirati da je rasprava završena,
a zatim će predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
za Gradsko vijeće i formalno zaključiti raspravu, iza njega
će zaključiti raspravu predsjednik Općinskog vijeća Općine
Križ za Općinsko vijeće Općine Križ i posljednji koji će
zaključiti raspravu je predsjednik Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.
9. Donošenjem ovoga Zaključka članovi Gradskog vijeća
Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić i Općinskog vijeća Općine Križ odlučuju da se članovi
osobno, u sklopu glasovanja o prijedlogu akta izjašnjavaju
„za“, „protiv“ ili „suzdržan“, zaokruživanjem opredjeljenja
na glasačkom listiću, koji je za tu namjenu prethodno
pripremljen i ovjeren pečatom pripadajućeg predstavničkog
tijela.
Glasački listić je veličine formata papira A5 i sadrži:
-U lijevom uglu glasačkog listića - Zaglavlje – koje
sadrži grb Republike Hrvatske, nazive tijela jedno ispod
drugoga: „Republika Hrvatska“, „Zagrebačka županija“,
„naziv pripadajuće jedinice lokalne samouprave“, „naziv
pripadajućeg predstavničkog tijela“, oznaku mjesta
provedbe glasovanja i datum: „Kloštar Ivanić, 23. prosinca
2010. godine“.
- U desnom uglu glasačkog listića se nalazi otisak pečata
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
- U središtu glasačkog listića je ispisan naziv:
„GLASAČKI LISTIĆ
za glasovanje o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti
na raspisivanje i provedbu natječaja za odabir ulagatelja
kapitala u trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad
za distribuciju i opskrbu plinom na području Grada IvanićGrada te Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić
-Ispod navedenog naziva su ispisana ponuđena opredjeljenja
za koja se član može opredijeliti odnosno za koja može
glasovati:
„ZA“

„PROTIV“

„SUZDRŽAN“

strana 6

Grad Ivanić-Grad

- u donjem dijelu glasačkog listića stoji odredba slijedećeg
sadržaja:
„Glasuje se tako da se zaokruži ili podcrta samo jedno
opredjeljenje“.
Predsjednicima predstavničkih tijela u provedbi glasovanja
putem glasačkih listića pomažu službenici upravnih
tijela jedinice lokalne samouprave nazočni sjednici, koji
ujedno vode evidenciju o imenima i prezimenima članova
predstavničkih tijela kojima su uručeni glasački listići, kao i
o onim članovima koji su glasovali.
Glasovanje putem glasačkih listića provoditi će se na način
da se omogući svakom članu da se u potpunoj tajnosti
odluči za opredjeljenje za koje će glasovati. S tog osnova
će, po zaključenim raspravama na način naveden u podtočci
8., predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
objedinjeno za sva tri predstavnička tijela objaviti da se daje
stanka u trajanju 15 minuta, radi provedbe glasovanja.
STANKA – 15 minuta
Za vrijeme stanke članovi predstavničkih tijela će svaki
od stručne službe jedinice lokalne samouprave čijeg tijela
su članovi, preuzeti glasačke listiće i nakon glasovanja iste
ubacivati u prethodno pripremljene glasačke kutije.
Po završetku glasovanja, utvrditi će se rezultati glasovanja,
prebrojavanjem glasačkih listića članova koji su glasovali.
Kod utvrđivanja da li je glasački listić važeći ili nevažeći
primjenjuju se opća pravila, a to su da je nevažeći svaki
onaj listić koji je prazan odnosno na kojem nije zaokruženo
opredjeljenje člana; listić na kojem su zaokruženi dva ili
više opredjeljenja, kao i svaki onaj listić kod kojega se sa
sigurnošću i na nedvojben način ne može zaključiti prava
volja osobe koja je glasovala.
10. Kod utvrđivanja rezultata glasovanja, članovi Gradskog
vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine Križ, zaključuju
da je za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti
na raspisivanje i provedbu natječaja za odabir ulagatelja
kapitala u trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad
za distribuciju i opskrbu plinom na području Grada IvanićGrada te Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić potrebna
većina glasova „ZA“ od ukupnog broja članova, kod
svakog pojedinog predstavničkog tijela.
11. Nakon provedenog glasovanja putem glasačkih listića,
predsjednici će objaviti rezultate glasovanja i zaključiti
sjednicu i to ovim redom: predsjednik Gradskog vijeća
Grada Ivanić-Grada će objaviti rezultate glasovanja članova
Gradskog vijeća te zaključiti sjednicu, zatim će predsjednik
Općinskog vijeća Općine Križ objaviti rezultate glasovanja
članova Općinskog vijeća Općine Križ i zaključiti sjednicu
i najzad će predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar
Ivanić objaviti rezultate glasovanja članova Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić i zaključiti sjednicu.
VI.
Ukoliko su pojedine radnje, postupci ili prava i obveze
članova predstavničkih tijela drugačije uređene odredbama
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poslovnika svakog pojedinog predstavničkog tijela od
odredaba ovoga Zaključka, primjenjuju se odredbe ovoga
Zaključka.
VII.
U pitanjima koja nisu uređena odredbama ovoga Zaključka
primjenjuju se odredbe poslovnika svakog pojedinog
predstavničkog tijela.
VIII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objavit će se
na oglasnim pločama u sjedištu Grada Ivanić-Grada, Općine
Kloštar Ivanić i Općine Križ te u službenim glasilima.

KLASA:021-01/10-01/21
URBROJ: 238/10-01-10-2
Ivanić-Grad, 14.12.2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada
Ivanić-Grada:
Dražen Bastalić, v.r.

KLASA:026-02/10-01-02
URBROJ: 238/14-01-10-01
Kloštar Ivanić, 09.12.2010.

Predsjednik Općinskog
vijeća Općine
Kloštar Ivanić:
Tomislav Vlahović, v.r.

KLASA:021-05/10-01/14
URBROJ:238/16-01-10-6
Križ, 17.12.2010.

Predsjednik Općinskog
vijeća Općine Križ:
Tomo Benko, v.r.

_______________________________________________

Temeljem članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09) i članka 14.
Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada br. 10/01, 7/04 i 8/09) Gradsko
vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj 20. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja
Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu
2010/2011.
I.
Gradsko vijeće dodjeljuje stipendije sljedećim
učenicima:
Katarini Haramustek – Srednja škola Ivan Švear, IvanićGrad
Matiji Miškecu – Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Martini Ćorković – Srednja škola Ivan Švear, IvanićGrad
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Martini Habinovec - Srednja škola Ivan Švear, IvanićGrad
Kristijanu Tomaju – Srednja škola Ivan Švear, IvanićGrad
Kristini Ćaran – Nadbiskupska klasična gimnazija,
Zagreb
Ireni Janton – IV. gimnazija, Zagreb
Jelici Kljajić – Željeznička tehnička škola, Zagreb
Ivani Mišković – Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Doris Barišec - Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Leonu Božiću - Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Renati Vraneš – Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Barbari Zorko - Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
Luciji Jagodić – XV. gimnazija, Zagreb
Ivani Rogar – Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
II.
Gradsko vijeće dodjeljuje stipendije sljedećim studentima:
Amandi Prenkaj – Filozofski fakultet, Zagreb
Nikolini Brcković – Ekonomski fakultet, Zagreb
Valentini Hršak - Učiteljski fakultet, Zagreb
Katarini Harauzek – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Pula
Martini Bekavac - Učiteljski fakultet, Zagreb
Marijani Matijević – Medicinski fakultet, Rijeka
Ani Barišec – Pravni fakultet, Zagreb
Samanti Pleše – Filozofski fakultet, Osijek
Dariju Jelači – Šumarski fakultet, Zagreb
Mariji Jerković – Hrvatski studiji, Zagreb
Martini Ivanković – Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb
Goranu Koletiću – Filozofski fakultet, Zagreb
Marti Kozina – Filozofski fakultet, Zagreb
Zvonimiru Mikuliću – Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Zagreb
Marini Jeleč – Učiteljski fakultet, Petrinja
III.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01.09.2010.
do 30.06.2011. godine.
Visina stipendije za učenike koji se školuju u
Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić-Gradu iznosi 300,00 kuna
mjesečno, a za učenike koji se školuju izvan područja Grada
i studente stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.
IV.
Odluka Gradskog vijeća je konačna.
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku
Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
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KLASA: 021-01/10-01/21
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-3
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 14.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“. br. 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08)
i članaka 32. i 76. Statuta Grada Ivanić-Grada („Službeni
glasnik“ br. 7/09.), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na
svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2010. donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o dopuni Odluke o granicama jedinice mjesne
samouprave
Članak 1.
U Odluci o granicama jedinice mjesne samouprave
(„Službeni glasnik“ br. 8/10) dopunjuje se stavak 1. članka
11. na način da se iza naselja Opatinec dodaje „i naselja
Lepšić“.
Članak 2.
U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/21 		
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-4
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 14.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________
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Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.
i 36/09), članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine br. 152/08.) i članka 32. Statuta
Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada
broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada, na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 14. prosinca 2010. godine donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu

zaorati, kompostirati ili iskoristiti na drugi način.
Članak 5
Vlasnici i ovlaštenici tj. korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su:
- ukloniti razloge za sprječavanje erozije i zakorovljenosti;
- počistiti kanale odnosno zabrane;
- suzbiti biljne bolesti i štetnike;
- koristiti i uništiti biljne ostatke;
- uništiti ambroziju;
- urediti živice, međe;
- urediti poljske putove;
- spriječiti zasjenjivanje susjednih parcela.

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke
mjere, kojima se sprečava nanošenje štete, onemogućavanje
i smanjivanje poljoprivredne proizvodnje, mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere
žaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu.
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina smatraju
se: sprečavanje erozije, sprečavanje zakorovljenosti,
čišćenje, uređivanje i održavanje kanala, zabrana odnosno
obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje
biljnih otpadaka, održavanje živica i međa, održavanje
poljskih putova, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
te sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Članak 3.
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite
poljoprivrednog zemljišta od erozije smatra se ograničenje
ili potpuna zabrana sječe dugogogdišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga, ograničenje iskorištavanja
pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena
i načina ispaše, zabrana preoravanja livada, pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturana,
određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno
obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.
Članak 4.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su spriječiti obrastanje poljoprivrednog zemljišta
korovima i višegodišnjim raslinjem primarnom obradom tla,
košnjom, sječom, te spaljivanjem na kontrolirani, odnosno
dozvoljeni način tako da se poduzmu nužne mjere zaštite
od požara, vodeći pritom računa o dovoljnoj udaljenosti
od šumskog zemljišta i najmanje 15 m od ruba nasada
susjednih parcela.
Na poljoprivrednom zemljištu
zabranjuje se spaljivanje žetvenih ostataka, te se oni mogu
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Članak 6.
Radi održavanja u ispravnom stanju kanala za
zaštitu od poplave poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je:
- mijenjati pravac kanala bez suglasnosti organa uprave
nadležnog za poslove vodoprivrede,
- odlagati u kanale kamen, zemlju, otpad i drugi materijal
i obavljati druge radnje koje mogu oštetiti korita kanala ili
smetati redovitom toku vode,
- orati na udaljenosti manjoj od 2 m od ruba
hidromelioracijskih kanala.
Članak 7.
Radi održavanja živica i međa u povoljnom stanju
zabranjeno je:
- podizanje živice na međi ili uz poljske putove ako bi one
nanosile štetu susjednom poljoprivrednom zemljištu ili
smetale prometu, vidljivosti i preglednosti poljskog puta,
- neobrađeno zemljište uz među može iznositi najviše širinu
zahvata jednobrazdnog pluga, a tijekom godine mora se
kositi kako bi se spriječilo širenje korova.
Članak 8.
Poljski put u smislu ove Odluke smatra se svaki
nerazvrstani put koji se koristi za promet odnosno prilaz
na poljoprivredno zemljište. Fizičke ili pravne osobe koji
obavljaju svoju gospodarsku ili drugu djelatnost i time
prekomjerno oštećuju put dužne su izvršiti popravak ili za
to platiti odgovarajuću naknadu. Visinu naknade za svaki
pojedini slučaj utvrđuje sporazumno ovlašteni predstavnik
Grada Ivanić-Grada i fizička ili pravna osoba koja je svojom
djelatnošću oštetila put.
Članak 9.
Fizičke i pravne osobe koje gospodare šumom i
šumskim zemljištem, odnosno fizičke i pravne osobe koje
su vlasnici šuma i šumskog zemljišta dužne su planirati i
provoditi slijedeće preventivno-uzgojne i druge mjere
zaštite od požara i to:
- pravodobno njegovati sastojine, prorijediti sastojine,
uklanjati sušce, te kresati i uklanjati suhe grane,
- uspostaviti šumski red poslije sječe, sakupljati suhe biljne
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vrste nakon čišćenja šuma,
- uspostaviti šumske proseke i držati ih u prohodnom stanju.
- poduzimati i drugo utvrđeno propisima iz djelokruga
šumarstva i zaštite od požara.
Članak 10.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i
biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu od
1. lipnja do 15. rujna tekuće godine.
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AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09), članka 52. Statuta
Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik“ Grada IvanićGrada br. 7/09) i članka 9. Poslovnika Gradonačelnikovog
kolegija, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana
25. studenoga 2010. godine slijedeću

Članak 11.
Nadzor nad provedbom ove odluke provodi
poljoprivredna inspekcija i komunalni redar grada, odnosno
po ovlaštenju grada poljoprivredni redar.
Članak 12.
Novčanom kaznom od 200,00 do 2.000,00 kn
kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno
odredbama članka 3,.4.,5., 6. i 9., 9. i 10. članka ove Odluke.
Članak 13.
Novčanom kaznom od 500 do 10.000,00 kuna
kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno
odredbama 3,.4.,5., 6., 7., 9. i 10. člankaove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od
500,00 do 2.000,00 kn.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada, broj 3/04.).
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/21 		
Predsjednik
URBROJ: 238/10-01-10-5
Gradskog vijeća:
Ivanić-Grad, 14.12.2010.
Dražen Bastalić, v.r.
_______________________________________________

ODLUKU
o odabiru ponuditelja za kupnju
k.č.br. 3343/9, z.k.ul. 2804 u k.o. Ivanić-Grad
Članak 1.
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje da je za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i to za:
k.č.br. 3343/9, z.k.ul. 2804, k.o. Ivanić-Grad, površine
714 m², u građevinskom području na kojem se trebaju
graditi niskoenergetski objekti (niskoenergetske ili
pasivne obiteljske kuće) temeljem „Akcijskog plana
energetski održivog razvitka Grada Ivanić-Grada“ iz
travnja 2010. godine i mjere za smanjenje emisije CO2
iz sektora zgradarstva Grada Ivanić-Grada: „izgradnja
niskoenergetskog naselja Poljana“
objavljen javni natječaj u 24 sata, na web stranici Grada i na
Obiteljskom radiu Ivanić dana 03. listopada 2010. godine s
rokom prijave od 8 dana.
U otvorenom roku za k.č.br. 3343/9, z.k.ul. 2804 u k.o.
Ivanić-Grad zaprimljene su dvije ponude.
Povjerenstvo Gradonačelnika za raspolaganje imovinom u
vlasništvu Grada Ivanić-Grada otvorilo je ponude dana 14.
listopada 2010. godine i utvrdilo sljedeće:
prema uvjetima natječaja ponuda Vlatke Meštrović iz Kloštar
Ivanića, Veseli kutić 4 s ponuđenom cijenom od ukupno
86.100,00 kn, udovoljava u cijelosti uvjetima natječaja
prema uvjetima natječaja ponuda Ive i Ivana Rodića iz
Ivanić-Grada, Slavka Zalara 1 s ponuđenom cijenom od
73.001,00 kuna udovoljava u cijelosti uvjetima natječaja.
Odlukom o odabiru ponuditelja za kupnju k.č.br. 3343/9,
z.k.ul. 2804 u k.o. Ivanić-Grad od 14. listopada 2010. godine
(KLASA: 023-01/10-01/37, URBROJ: 238/10-03-10-12)
najpovoljnijim ponuditeljem utvrđena je Vlatka Meštrović
iz Kloštra Ivanića, Veseli kutić 4 koja je dana 4. studenoga
2010. godine zbog izvanrednih okolnosti koje nije mogla
predvidjeti u vrijeme davanja ponude odustala od ponude za
predmetnu nekretninu.
Slijedom navedenoga, najpovoljnijim ponuditeljem koji
ujedno ispunjava uvjete javnog natječaja utvrđuju se Iva i
Ivan Rodić iz Ivanić-Grada, Slavka Zalara 1 s ponuđenom
cijenom od 73.001,00 kuna.
Članak 2.
Uvažavajući prijedlog Povjerenstva Gradonačelnika za
raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,
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Gradonačelnik utvrđuje da se
k.č.br. 3343/9, z.k.ul. 2804, k.o. Ivanić-Grad, površine
714 m², u građevinskom području na kojem se trebaju
graditi niskoenergetski objekti (niskoenergetske ili
pasivne obiteljske kuće) temeljem „Akcijskog plana
energetski održivog razvitka Grada Ivanić-Grada“ iz
travnja 2010. godine i mjere za smanjenje emisije CO2
iz sektora zgradarstva Grada Ivanić-Grada: „izgradnja
niskoenergetskog naselja Poljana“
prodaje Ivi i Ivanu Rodić iz Ivanić-Grada, Slavka Zalara 1
po cijeni u iznosu od 73.001,00 kuna
Članak 3.
Ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od poziva prodavatelja
sklopiti kupoprodajni ugovor te je dužan u roku utvrđenom
ugovorom uplatiti preostali iznos kupovne cijene (razlika
između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine).
Jamčevina uplaćena po utvrđenom ponuditelju iznosi
3.570,00 kuna. Jamčevina se zadržava i uračunava u
kupovnu cijenu.
Ako utvrđeni ponuditelj ne uplati preostali iznos kupovnine,
odnosno ne zaključi kupoprodajni iznos u utvrđenom roku,
smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na
povrat uplaćene jamčevine.
Članak 4.
Po uplati cjelokupnog iznosa kupovne cijene kupcu
nekretnine će se izdati potvrda o istom.
Prijenos prava vlasništva predmetne nekretnine izvršit će se
na osnovi sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnine i
potvrde iz stavka 1. ovog članka.
Članak 5.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o odabiru
ponuditelja za kupnju k.č.br. 3343/9, z.k.ul. 2804 u k.o.
Ivanić-Grad od 14. listopada 2010. godine (KLASA: 02301/10-01/37, URBROJ: 238/10-03-10-12).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku“ Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

Klasa: 022-01/10-01/43
URBROJ: 238/10-03-10-1
GRADONAČELNIK
Ivanić-Grad, 25. studenoga 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________

broj 09/2010.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada („Službeni
glasnik” Grada Ivanić-Grada br. 7/09) i članka 9. Poslovnika
Gradonačelnikovog kolegija, Gradonačelnik Grada IvanićGrada Boris Kovačić donio je dana 25. studenoga 2010.
godine slijedeću
ODLUKU
o osnivanju prava služnosti puta
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se pravo služnosti puta na sljedećoj
nekretnini:
k.č.br. 1576, z.k.ul. 1047, k.o. Širinec, društveni dom u selu,
površine 1.719 m2, upisana kao vlasništvo Grada IvanićGrada,
u korist Kuprešak Borke iz Graberja Ivanićkog, Derežani 59
a.
Pravo služnosti puta osniva se u slijedećim granicama na
k.č.br. 1576, z.k.ul. 1047, k.o. Širinec u širini od 3 m i
u dužini od cca 28 m do k.č.br. 1578, z.k.ul. 1512 u k.o.
Širinec.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o osnivanju
prava služnosti puta.
Temeljem sklopljenog Ugovora Grad Ivanić-Grad kao
ovlaštenik prava upravljanja predmetnom nekretninom će
dozvoliti Borki Kuprešak iz Graberja Ivanićkog, Derežani
59a uknjižbu prava služnosti puta na slijedećoj nekretnini:
k.č.br. 1576, z.k.ul. 1047, k.o. Širinec, društveni dom u selu,
površine 1.719 m2, upisana kao vlasništvo Grada IvanićGrada
u korist
BORKE KUPREŠAK iz
GRABERJA
IVANIĆKOG, DEREŽANI 59a, u zemljišnim knjigama na
njezino ime.
Članak 3.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju
prava služnosti (KLASA: 023-01/10-01/41, URBROJ:
238/10-03-10-11) od dana 11. studenoga 2010. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku” Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/10-01/42
URBROJ: 238/10-03-10-1
Gradonačelnik:
Ivanić-Grad, 25. studenoga 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (
regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) te članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), gradonačelnik
Grada Ivanić-Grada dana 03. prosinca 2010. godine, donio
je slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude tvrtke IPZ Uniprojekt MCF
d.o.o.
I
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada razmatrao je ponudu
tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva
32, broj IOD: I-02-Z-1237-433/10 od 16.11.2020.godine za
izradu Analize transporta i infrastrukture za 7 potencijalnih
lokacija iz Elaborata o provedenim istražnim radovima
na potencijalnim lokacijama Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Oikon d.o.o.,
2010.)
Ponuda je izrađena sukladno zahtjevu za dostavu ponude
Grada Ivanić-Grada KLASA: 350-02/09-01/02, URBROJ:
238/10-03-10-8 od 15.11.2010.g. i sadrži sve tražene
elemente, podatke i dokumentaciju.
Referentna lista za izradu sličnih ili istih usluga ove tvrtke
je impozantna, a također ova tvrtka posjeduje sva potrebna
rješenja i ovlaštenja nadležnih državnih institucija za
pružanje ovakvih usluga.
II
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada prihvaća ponudu tvrtke
IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba, Babonićeva 32,
broj IOD: I-02-Z-1237-433/10 od 16.11.2020.godine za
izradu Analize transporta i infrastrukture za 7 potencijalnih
lokacija iz Elaborata o provedenim istražnim radovima
na potencijalnim lokacijama Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (Oikon d.o.o.,
2010.)
Prihvaća se ponuđena cijena za izradu predmetnih usluga u
iznosu od 67.450,00 kn bez uračunatog PDV-a, te rok izrade
od 30 dana od ugovaranja.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će
se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/10-01/44					
URBROJ:238/10-03-10-1
Gradonačelnik:
Ivanić-Grad, 03. prosinca 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________

broj 09/2010.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Ivanić-Grada dana 07. prosinca 2010. godine donio
je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu
na području Grada Ivanić-Grada
I
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada razmatrao je
prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada
Ivanić-Grada.
II
Gradonačelnik utvrđuje prijedlog Odluke pod
I. ovog zaključka te se isti upućuje Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/10-01/46		
URBROJ: 238/10-03/05-10-1
Gradonačelnik:
Ivanić-Grad, 07. prosinca 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Ivanić-Grada dana 07. prosinca 2010. godine donio
je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu
I
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada razmatrao je
prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu.
II
Gradonačelnik utvrđuje prijedlog Odluke pod
I. ovog zaključka te se isti upućuje Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/10-01/46		
URBROJ: 238/10-03/05-10-2
Gradonačelnik:
Ivanić-Grad, 07. prosinca 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________

Temeljem članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada br. 7/09) Gradonačelnik Grada
Ivanić-Grada dana 10. prosinca 2010. godine donio je
slijedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za urbanističko
planiranje Grada Ivanić-Grada

broj 09/2010.

I
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada ovom Odlukom osniva
Povjerenstvo za urbanističko planiranje Grada Ivanić-Grada
(Povjerenstvo).
II
Zadaće Povjerenstva su sljedeće:
davanje mišljenja u pripremi izrade prostorno-planske
dokumentacije
III
U Povjerenstvo iz točke I Gradonačelnik imenuje
predsjednika i 7 članova Povjerenstva i to:
1) Krešimir Malec – za predsjednika
2) Gradimir Bedeković – za člana
3) Zlatica Jakšić – za člana
4) Zdenko Novak – za člana
5) Josip Jović – za člana
6) Ivica Kušić – za člana
7) Krešimir Stipić – za člana
8) Branka Kužina – za člana
IV
Radi obavljanja tehničkih poslova Povjerenstva
Gradonačelnik osniva Komisiju za urbanističko planiranje
Grada Ivanić-Grada (Komisija).
V
U Komisiju iz točke IV Gradonačelnik imenuje 2 člana:
1) Vlatka Berlan Vlahek
2) Ljerka Vučić
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-05/10-01/3
URBROJ: 238/10-03-10-1
Gradonačelnik
Ivanić-Grad, 10. prosinca 2010.
Boris Kovačić, v.r.
______________________________________________
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Na temelju članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN
br. 174/04, ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 52. Statuta Grada IvanićGrada ( Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 07/09),
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 10. prosinca 2010.
godine donio je slijedeći
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o podmirenju troškova
komunalnog opremanja
I.
Točka II. Zaključka o podmirenju troškova komunalnog
opremanja (KLASA: 023-01/10-01/32, URBROJ: 238/1003-10-5) mijenja se i glasi:
Uzimajući u obzir stanje navedeno u točki I. ovog
Zaključka, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada suglasan je
s udovoljavanjem zahtjevu Gajec Željka iz Ivanić-Grada,
Hercegovačka 8C za podmirenjem troškova komunalnog
opremanja građevinskog zemljišta i to:
predračun br. 07 317-1015-300029 IVAPLINA d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom na iznos od 8.192,92 kuna
račun IVAKOP d.o.o.za komunalne djelatnosti na iznos
1.809,35 kuna
račun HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., na
iznos od 13.284,00 kuna
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/10-01/47
URBROJ: 238/10-03-10-1
GRADONAČELNIK
Ivanić-Grad, 10. prosinca 2010. g.
Boris Kovačić, v.r.
__________________________________________

broj 09/2010.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Ivanić-Grada dana 14. prosinca 2010. godine donio
je sljedeći
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju troškova smještaja Tare Šijanski u Dječjem
vrtiću „Leptirić Lu“ u Zagrebu
I.
Grad Ivanić-Grad sufinancirati će, temeljem Odluke
Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 11. studenoga 2010.
godine (KLASA: 023-01/10-01/41, URBROJ: 238/10-0310-10), smještaj Tare Šijanski u Dječjem vrtiću „Leptirić
Lu“ u Zagrebu.
II.
Sufinanciranje iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje
se za razdoblje od 1. listopada 2010. godine do 31. kolovoza
2011. u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
III.
Tara Šijanski, rođena 16.10.2009. godine, s
prebivalištem u Lijevom Dubrovčaku, Savska 43, zastupana
po roditeljima Mirni Bajčetić Šijanski i Damiru Šijanskom,
upisana je u Dječji vrtić „Leptirić“ Lu“ u Zagrebu,
Remetinečka cesta 5 B.
Temeljem zahtjeva roditelja te priloženih dokaza
zaključeno je kao u točki I. ovog Zaključka.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/10-01/48
URBROJ: 238/10-03-10-1
Gradonačelnik:
Ivanić-Grad, 14. prosinca 2010.
Boris Kovačić, v.r.
_______________________________________________
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PROČIŠĆENI TEKSTOVI
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA
Na temelju članka 45. Statuta Grada Ivanić-Grada («Službeni
glasnik» Grada Ivanić-Grada broj 07/09) Odbor za Statut i
poslovnik, na sjednici održanoj dana 04. listopada 2010.
godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Ivanić Grada obuhvaća Odluku o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada («Službeni
glasnik Grada Ivanić-Grada» broj 01/2000) te Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Ivanić-Grada («Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada» broj 07/2010), u kojima je naznačeno vrijeme
njihovo stupanje na snagu i početak primjene.
Predsjednik
Odbora za Statut i Poslovnik
Dražen Malec, v.r.

ODLUKA O OSNIVANJU
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA
IVANIĆ GRADA
(pročišćeni tekst )
I UVOD
Članak 1.
Utvrđuje se da je vatrogasna postrojba Ministarstva
unutarnjih poslova Policijske uprave Zagrebačke županije,
sa sjedištem u Ivanić Gradu, Omladinska ulica 30, sukladno
članku 56. Zakona o vatrogastvu, s danom 1. siječnja 2000.
nastavila s radom kao javna Vatrogasna postrojba Grada
Ivanić Grada.
Članak 2.
Ova Odluka smatra se osnivačkim aktom, kojim se uređuje
status i ustrojstvo javne vatrogasne postrojbe iz članka 1.
ove Odluke, tako da se ona ustrojava kao javna ustanova
u vlasništvu Grada Ivanić Grada za obavljanje vatrogasne
djelatnosti na području Grada Ivanić Grada.
Članak 3.
Naziv i sjedište osnivača Vatrogasne postrojbe
Osnivač javne Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada
je Grad Ivanić Grad (MB: 0446220), sa sjedištem u Ivanić
Gradu, Moslavačka ulica 13.
Naziv i sjedište Vatrogasne postrojbe

broj 09/2010.

Naziv ustanove je: Vatrogasna postrojba Grada
Ivanić Grada.
Sjedište Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada
je: Ivanić Grad, Omladinska ulica 30.
Djelatnost Vatrogasne postrojbe
Djelatnost Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić Grada (u
daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba) je sudjelovanje u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u
nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, pružanje
usluga provjere ispravnosti, održavanje i popravak
vatrogasnih aparata i opreme i organiziranje tečajeva i
seminara radi poduke vatrogasnih kadrova u znanjima i
vještinama iz vatrogastva.
Članak 4.
Vatrogasna postrojba može i dužna je sudjelovati i u
vatrogasnim intervencijama izvan područja Grada Ivanić
Grada, sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim propisima,
te odgovarajućim planovima zaštite od požara.
Članak 5.
Organi upravljanja Vatrogasne postrojbe su:
Upravno vijeće
zapovjednik.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje
Gradsko vijeće Grada Ivanić Grada na vrijeme od četiri
godine od kojih predsjednika i tri člana imenuje iz redova
građana i jednog iz redova Vatrogasne postrojbe.
Zapovjednik je voditelj Vatrogasne postrojbe, te u tom
svojstvu organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i
zastupa Vatrogasnu postrojbu, poduzima odgovarajuće
radnje u ime i za račun Vatrogasne postrojbe i odgovara za
zakonitost njezina rada.
Zapovjednika nakon provedenog javnog natječaja na
prijedlog Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada
Ivanić Grada.
Natječaj za imenovanje zapovjednika raspisuje Upravno
vijeće.
Članak 6.
Imovinu, opremu, prava, obveze i arhivu preuzima
Vatrogasna postrojba o čemu će se između Ministarstva
unutarnjih poslova i Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić
Grada sačiniti posebni primopredajni akti.
Članak 7.
Vatrogasna postrojba nastavlja svoju djelatnost kao pravno
slijednik Vatrogasne postrojbe iz članka 1. ove Odluke, te
se utvrđuje da joj ne treba osigurati posebna sredstva za
osnivanje i početak rad
Članak 8.
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Financiranje Vatrogasne postrojbe provodi se sukladno
odredbama članka 43. do 51. i članka 58. Zakona o
vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99, 117/01, 36/02
– Odluka USRH, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04,
38/09 i 80/10).
Članak 9.
Grad Ivanić Grad davanjem prethodne suglasnosti na Statut,
imenovanjem Upravnog vijeća, zapovjednika, sudjelovanjem
u gospodarenju s nekretninama, te razmatranjem Izvješća o
radu Vatrogasne postrojbe, poduzima odgovarajuće mjere
za osiguranje obavljanja djelatnosti Vatrogasne postrojbe
sukladno Zakonu i ovoj Odluci.
Članak 10.
Sve zaposlene u Vatrogasnoj postaji Ivanić Grad preuzima
Vatrogasna postrojba od 01. siječnja 2000. godine.
U Vatrogasnoj postrojbi raspored profesionalnih vatrogasaca
i drugih zaposlenika vršit će se sukladno procjeni ugroženosti
i Planu zaštite od požara Grada Ivanić Grada, a za eventualni
višak zaposlenih postupit će se sukladno članku 56. Zakona
o vatrogastvu.
Članak 11.
Do imenovanja zapovjednika Darko Zajčić, JMBG
0302962390303 zatečen na položaju - radnom mjestu
područnog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne
postaje iz članka 1. ove Odluke na dan početka primjene
Zakona o vatrogastvu (1. siječnja 2000. godine),
nastavlja s radom kao zapovjednik Vatrogasne postrojbe
do okončanja postupka i m e n o v a n j a z a p o v j e d n i k a
Vatrogasne postrojbe, temeljem javnog natječaja.
Članak 12.
Upravno vijeće i zapovjednik Vatrogasne postrojbe dužni su
pravodobno poduzeti odgovarajuće mjere da se donese Statut
Vatrogasne postrojbe, te obave ostale radnje, uključujući i
registraciju Vatrogasne postrojbe u Trgovačkom sudu.
Članak 13.
Do donošenja Statuta Vatrogasne postrojbe i drugih općih
akata odgovarajući opći akti Vatrogasne postaje iz članka 1.
ove Odluke shodno će se primjenjivati kao akti Vatrogasne
postrojbe.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje
se od 1. siječnja 2000. godine, a objavit će se u službenom
glasilu Grada Ivanić Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE

broj 09/2010.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
KLASA: 021-05/10-01/16
URBROJ: 238/10-05/05-10-2
Predsjednik Odbora:
Ivanić-Grad, 04. listopada 2010.
Dražen Malec, v.r.
_______________________________________________
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Izdaje:
GRAD IVANIĆ-GRAD
Ivanić-Grad, Moslavačka 13
tel.: 01/2831-362
Odgovorna urednica:
ANA DUJIĆ
Uredništvo u Gradskoj upravi
Ivanić-Grad
Moslavačka 13
Tisak:
LINEA studio za dizajn i tisak
Matije Gupca 9, Ivanić-Grad
Tel.: 01/2831-000

