KATALOG INFORMACIJA
GRADA IVANCA

SAŽETAK KATALOGA INFORMACIJA – KAZALO
Sukladno stavku 4. Članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 172/03 i 44/10) ovaj Katalog
informacija sadrži pregled informacija Grada Ivanca s opisom sadržaja , namjenom, načinom osiguranja i
ostvarivanja prava na pristup sistematiziran tablično po ustrojstvenim jedinicama Grada Ivanca:
Sukladno stavku 4. Članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj Katalog informacija sadrži
pregled informacija Grada Ivanca s opisom sadržaja , namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja
prava na pristup sistematiziran tablično po ustrojstvenim jedinicama Grada Ivanca, osnovnim kontakt podacima:
KONTAKT PODACI ZA GRAD IVANEC
GRAD IVANEC
TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B
OIB: 84121580205
Poslovna banka: Vaba banka d.d. Varaždin
Žiro račun: 2489004-1815600004
Tel. 042/ 404-870
Fax. 042/781-103
E-mail: grad@ivanec.hr
Web adresa: www.ivanec.hr
GRADSKA UPRAVA :
 URED GRADA
Tel. 042/492-872
Fax. 042/781-103
 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO
Tel. 042/404-885
Fax. 042/781-103
 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Tel. 042/404-874
Fax. 042/781-103
 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Tel. 042/404-883
Fax. 042/781-103
DOSTUPNOST (NAMJENA I NAČIN OSIGURANJA ) :
 A informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva putem Web stranice Grada
i tiskanih publikacija


B informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene ovlaštenicima u smislu čl.3 Zakona o pravu na
pristup informacijama
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA

INFORMACIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA IVANEC






MANDATNO
POVJERENSTVO





SADRŽAJ
originalni akti Gradskog Vijeća od 1993 god. na dalje
odluke-preporuke-planovi-zaključci-tumačenja akata
koje je donijelo Gradsko Vijeće
originalni zapisnici sa sjednica od 1993 god. na dalje
izborna dokumentacija o izborima za Gradsko Vijeće i
mjesnu samoupravu
pripremni materijali za sjednice
radna tijela Gradskog Vijeća –popis
odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
izvješća mandatnog povjerenstva
nalaze se u zapisnicima sa sjednica Gradskog Vijeća

dostupnost
A,B

A,B

POVJERENSTVO ZA
IZBOR I IMENOVANJE

ODBOR ZA STATUT I
POSLOVNIK

KOMISIJA ZA
PROCJENU ŠTETA

KOMISIJA ZA
DODJELU PRIZNANJA
KOMISIJA ZA POPIS
BIRAČA




odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
zaključci povjerenstva za izbor i imenovanje nalaze se u
zapisnicima sa sjednica Gradskog vijeća

A,B




odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
zaključci odbora za statut i poslovnik nalaze se u
zapisnicima sa sjednica Gradskog vijeća

A,B




odluka o osnivanju
zapisnici i odluke se nalaze u spisu proglašenja
elementarnih nepogoda

A,B




odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
odluke komisije se nalaze se uz zapisnik u predmetu
javnog poziva za dodjelu priznanja

A,B



komisija djeluje u skladu sa odredbama Zakona o popisu
birača
odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
zaključci komisije za popis birača nalaze se u spisu
predmeta izbora
odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
zaključci komisije nalaze se uz zapisnike sa sjednica

A,B



KOMISIJA ZA
IMENOVANJE ULICA
I TRGOVA




A,B

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
INFORMACIJA
GRADONAČELNIK
GRADA IVANCA

STOŽER ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA
ZAPOVJEDNIŠTVO
CIVILNE ZAŠTITE
VIJEĆE ZA KULTURU
GRADA IVANCA

ODBOR ZA UDRUGE




SADRŽAJ
rad Gradonačelnika i odluke koje su mu stavljene u
nadležnost Zakonom, Statutom, posebnim odlukama
Gradskog vijeća Ivanec
informacije a aktivnostima gradonačelnika
priopćenja,




odluka o osnivanju , članovima i djelokrugu rada
zapisnici sa sjednica





odluka o osnivanju , članovima i djelokrugu rada
zapisnici sa sjednica
odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
komisije
odluke komisije
koordinacija sa kulturnim ustanovama na području
Grada Ivanca
odluke o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
komisije
odluke komisije
koordinacija sa udrugama sa područja Grada Ivanca









JAVNA NABAVA






KOMISIJA ZA
DODJELU
STUDENTSKIH
STIPENDIJA GRADA
IVANCA






dostupnost
A,B

A,B

B

B

odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika
naručitelja
javna nabava pojedinačno
natječaji-ponude
odluke

A, B

odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
komisije
natječaji
prijave
odluke

A,B

KOMISIJA ZA
PRODAJU
NEKRETNINA

GRAD IVANEC









MJESNI ODBORI

PROPISI

RADNI ODNOSI

DRUŠTVENE
DJELATNOSTI























SOCIJALNI PROGRAM




GRADSKA IMOVINA

IZVJEŠĆA
PLANOVI
PROGRAMI










odluka o osnivanju, djelokrugu rada i članovima
komisije
natječaji
ponude
odluke
informacije o nastanku , unutarnjem ustroju , djelokrugu
rada
grbu i zastavi Grada Ivanca
izboru i mandatu članova predstavničkog i izvršnih tijela
Grada Gradsko Vijeće ; Gradsko Poglavarstvo ;
Gradonačelnik
Službeni vjesnici - od 1993 god. na dalje
Odluka o osnivanju mjesnih odbora
Odluka o izboru vijeća mjesnih odbora
Evidencije i podaci o članovima i predsjednicima
Mjesnih odbora
Zapisnici sa sjednica Vijeća mjesnih odobora
propisi bitni za djelovanje Grada ,upravnih odjela ,
radnih tijela
zakoni-statut Grada IvanCA-pravilniciostale informacije vezane uz rad upravnih tijela
osobni očevidnik službenika i namještenike
podaci o rezultatima natječaja za prijem u službu
Odluke i Pravilnici iz radnih odnosa
KULTURA
evidencija udruga iz područja kulture na području Grada
Ivanca
koordinacija sa ustanovama kulture kojima je osnivač
Grad Ivanec
kulturne manifestacije u Gradu Ivancu :
ŠPORT
-evidencija športskih udruga na području Grada
koordinacija sa zajednicom športskih udruga Grada
Ivanca
UDRUGEpopis udruga građana koje djeluju na području Grada
Ivanec
popis udruga građana koje su korisnici sredstava iz
proračuna Grada Ivanca
ŠKOLSTVO
poslovi predškolskog odgoja-koordinacija sa Dječjim
vrtićom Ivančice Ivanec
poslovi u vezi sa subvencioniranjem troškova prijevoza i
prehrane učenika osnovnih i srednjih škola
poslovi u svezi s kreditiranjem i stipendiranjem
studenata sa područja Grada Ivanca
poslovi se obavljaju u izradi, provedbi i praćenju
socijalnog programa
koordinacija sa Županijskim uredom za društvene
djelatnosti
koordinacija sa Centrom za socijalnu skrb u Ivancu
popis imovine koja je u vlasništvu Grada Ivanec
stanovi u vlasništvu Grada Ivanca-popis stanova,najam
kontrola zakonitosti akata Grada i ustanova kojima je
osnivač Grad
odgovori na upite , predstavke građana
izvješće o utrošku sredstava u socijalnom programu
program javnih potreba u športu za područje Grada
Ivanca
program javnih potreba u kulturi za područje Grada
Ivanca

B

A,B

A,B

A,B

B

A,B

A,B

B

A,B




UREDSKO
POSLOVANJE









procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
na području Grada Ivanec
plan zaštite od požara
ostali planovi zaštite i spašavanja kao i procjene
ugroženosti
podaci o referentu koji vodi spis
popis podnositelja zahtjeva bilo koje vrste
urudžbeni upisnik i druge knjige iz uredskog poslovanja
klasifikacijske i brojčane oznake stvaratelja i primatelja
akata
upravni i neupravni postupci
postupci koji su još u tijeku nalaze se u upravnim
odjelima tj. kod službenika zaduženog za rješavanje
dovršeni predmeti nalaze se u pismohrani Grada Ivanca

B

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO
INFORMACIJA
PRORAČUN GRADA
IVANCA

IZVJEŠTAJI

POPIS

GOSPODARSTVO

SADRŽAJ

dostupnost









financiranje korisnika proračuna
naplata proračunskih sredstava
knjigovodstvena evidencija
bilanca imovine
knjiga ulaznih i izlaznih računa
evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara
planiranje i donošenje proračuna

A,B




izvješća iz materijalnog i financijskog knjigovodstva
blagajnička izvješća

B



popis imovine u vlasništvu Grada Ivanca : pokretnina i
nekretnina i njihova vrijednost

B











malo i srednje poduzetništvo
poduzetničke zone
gospodarenje zemljištem u vlasništvu RH
procjena šteta u poljoprivredi (elementarne nepogode )
koordinacija sa Ispostavom ureda za gospodarstvo
turizam, graditeljstvo, zanatstvo, obrtništvo
projekt „Ivančica“
projekt „Rent-a-kliet“
izrada prijava i projekata na nacionalne i natječaje
Europske unije

A,B

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
INFORMACIJA
KOMUNALNE
DJELATNOSTI

PROSTORNO
PLANIRANJE I
UREĐIVANJE
OKOLIŠA

SADRŽAJ











komunalna infrastruktura---izgradnja, održavanje,
investicije
komunalna naknada
kom. doprinos
kom. redarstvo
prometno redarstvo
Dokumenti prostornog uređenja Grada Ivanec :
uvid u prostorne planove temeljem Zakona o
prostornom uređenju
suglasnosti na temelju Zakona o prostornom uređenju
upravni predmeti temeljem Zakona o kom.gospodarstvu
poslovi vezani uz naimenovanje i promjene naziva ulica

dostupnost
A,B

B

ZAŠTITA OKOLIŠA

JAVNE POVRŠINE

PROGRAMI
IZVJEŠĆA



odlaganje otpada : temeljem Zakona o otpadu , Zakona
o zaštiti okoliša , Zakona o vodama

B



zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada
Ivanec
ljetne terase
pokretne naprave (kiosci , štandovi )
oglasni panoi i reklame
program izgradnje objekata kom. infrastrukture
izvješće i program mjera unaprjeđenja stanja u prostoru
izvještaji o realizacijama programa
program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture

B









A,B

URED GRADA
INFORMACIJA

SADRŽAJ


POSLOVI
PROTOKOLA I
ODNOSI S JAVNOŠĆU









KULTURNA
POLITIKA
PROMIDŽBA I
RAZVOJ CIVILNOG
DRUŠTVA



poslovi protokola gradonačelnika i gradskih
dužnosnika,
odnosi s javnošću,
informiranje,
praćenjem rada Gradskog vijeća i radnih tijela
Gradskog vijeća, izrada zapisnika i pružanje
stručne pomoći za potrebe rada navedenih tijela,
ostvarivanje prava na pristup informacijama,
definiranje stavova i prijedloga građana o
prioritetnim problemima za rješavanje u gradu
Ivancu,
promidžba Grada, suradnja s drugim gradovima i
regijama i međunarodna suradnja,
odnosi s vjerskim zajednicama, ljudska prava,
ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina,

dostupnost
A,B

obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u
oblasti kulture – Vijeće za kulturu, organizacija
kulturno umjetničkih manifestacija




promidžba Grada, suradnja s drugim gradovima i
regijama i međunarodna suradnja,
odnosi s vjerskim zajednicama, ljudska prava,
ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina,
razvoj civilnog društva

A,B

PODUZEĆA I USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ
GRAD IVANEC
INFORMACIJA

DJEČJI VRTIĆ
«IVANČICE»
IVANEC

SADRŽAJ






dostupnost
A,B

informacije o nastanku, unutrašnjem ustrojstvu,
djelokrugu rada, radni odnosi
osnovna djelatnost: odgojni i obrazovni rad,
organiziranje i obavljanje poslova njege i zaštite
djece, provođenje zdravstvene zaštite djece,
organiziranje i osiguravanje prehrane djece,
ostvarivanje posebnih programa
financijski planovi, programi rada i način
sufinanciranja
DJEČJI VRTIĆ «IVANČICE» IVANEC

GRADSKA KNJIŽNICA
IVANEC




IVANEC, Akademika Ladislava Šabana 19
Tel/Fax : 042 782 328



informacije o nastanku, unutrašnjem ustrojstvu,
djelokrugu rada, radni odnosi
djelatnosti vezane uz kulturu
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„GUSTAV KRKLEC“ IVANEC
IVANEC, Akademika Ladislava Šabana 3
Tel/fax 042 782-165 fax. 042 770-866






TURISTIČKA ZAJEDNICA
SJEVERNO ZAGORJE

A,B

A,B



informacije o nastanku, unutrašnjem ustrojstvu,
djelokrugu rada, radni odnosi
 neprofitna organizacija sa zadaćom poticanja,
unapređenja i promicanja izvornih
vrijednosti(tradicija, običaji, etnološko blago i
dr.) turističkog područja kojem pripada grad i
ostvarivanje uvjeta za njezino gospodarsko
korištenje ,poticanje , koordinacija i
organiziranje kulturnih, umjetničkih,
gospodarskih, športskih i dr. priredbi koje
pridonose obogaćivanju turističke ponude Grada
TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE
IVANEC, TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B
Tel/ fax: (042) 784-284

PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE




informacije o nastanku
ustanova za kulturu i naobrazbu djece
predškolskog uzrasta, osnovaca, srednjoškolaca i
odraslih. U sklopu ustanove djeluje kino
„Prosvjeta“

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ĐURO ARNOLD“
IVANEC
Vladimira Nazora 1
42240 Ivanec
tel. 770 530
tel/fax. 781 105
E-mail: info@uciliste-ivanec.hr

POSLOVNA ZONA
IVANEC D.O.O.



informacije o nastanku, unutrašnjem ustrojstvu,
djelokrugu rada, radni odnosi
za poslovne usluge u svrhu promicanja
gospodarskih aktivnosti na području grada
Ivanca

A,B

POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.
IVANEC, TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B
TEL: 042-404-870, FAX 042/781-103
e-mail: poslovnazona@ivanec.gr

GRADONAČELNIK
Milorad Batinić, dipl.ing.

