REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/15-01/02
URBROJ: 2186/012-02/05-15-2
Ivanec, 22. travnja 2015.

ZAPISNIK
od 22. travnja 2015. godine
sastavljen na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj u Gradskoj vijećnici,
Trg hrvatskih ivanovaca 9b.
Započeto u 18.00 sati.
Zapisnik vodi: Snježana Canjuga.
Nazočni su bili: Edo Rajh, Stjepan Držaić, Franjo Dukarić, Jasenka Friščić, Milena
Golubić, Vladimir Lacković, Luka Lančić, Katica Levanić, Dragutin Lukavečki, Dražen
Piskač od 18,20 sati, Ivan Sedlar, Goran Slavinec, Tibor Surjak, Nikolina Vlahek
Canjuga, Mirko Žimbrek.
Izostanak su opravdali: Mladen Canjuga i Ljubica Friščić.
Osim vijećnika nazočni su bili: Milorad Batinić – gradonačelnik, Čedomir Bračko i Branko
Putarek – zamjenici gradonačelnika, Marina Držaić, Ljiljana Risek, Maja Darabuš,
Stjepan Vincek – Upravni odjeli Grada Ivanca, Lana Labaš – Poslovna zona Ivanec
d.o.o., Mladen Stanko – Ivkom d.d. Ivanec, Marina Grudenić – Gradska knjižnica i
čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, Ružica Kraš – Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Andreja
Loparić – VTV, Tatjana Daraboš – Radio Ivanec d.o.o., Mateja Evačić – polaznica
stručnog osposobljavanja u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika.
Sjednicu vodi Edo Rajh – predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik konstatira da je nazočno 14 vijećnika od ukupno 17 pa će se donositi
pravovaljane odluke.
Predsjednik Vijeća predlaže za sjednicu dnevni red primljen uz poziv, s obzirom da
predlagatelj niti nazočni nemaju prijedloga za izmjenom ili dopunom istog.

Svih 14 nazočnih vijećnika glasovalo je „za“ predloženi dnevni red te predsjednik
konstatira da je jednoglasno, s 14 glasova „za“, usvojen sljedeći

DNEVNI

RED

Aktualni sat
1. Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća održane 12. ožujka 2015.
godine
2. Prezentacija o EU fondovima i projektima koje Grad Ivanec planira
prijavljivati
3. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje
01.01.-31.12.2014. godine
4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i
čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
godine
5. Analiza rada Narodnih knjižnica u Varaždinskoj županiji za 2014.
godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca
za 2014. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca
za 2014. godinu
8. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u području socijalne
skrbi Grada Ivanca za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu
11. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2014. godine
12. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1.7.-31.12.2014. godine
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanca za
2014. godinu
14. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za otklanjanje otpada
za 2014. godinu
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15. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
16. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ivanca
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada
Ivanca
18. Izmjene Zaključka o utvrđivanju prava služnosti i davanje suglasnosti
na Ugovor o pravu služnosti
Aktualni sat
Predsjednik Vijeća informira vijećnike da im je na klupe dostavljen dopis MINI MAJORA
d.o.o. Zagreb kojeg su uputili svim vjerovnicima Industrije mesa Ivanec d.o.o. u stečaju,
među kojima je i Grad Ivanec, a u kojem je stečajnog upravitelja prozvao da u
nezakonitom posjedu drži nekretnine Mini Majora te je protiv njega najavio kaznenu
prijavu.
Predlaže da se ispred Gradskog vijeća uputi očitovanje na navode u dopisu na nadležne
institucije te će s dobivenim odgovorom vijećnici biti upoznati.
Nakon provedenog glasanja predsjednik konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te će se ispred Gradskog vijeća uputiti očitovanje na navode u dopisu
Mini-Majora d.o.o. Zagreb na nadležne institucije, u sljedećem tekstu:
„- Stečajni upravitelj Industrija mesa d.o.o. – Želimir Uršulin. Ivanec,
Trg hrvatskih ivanovaca 9
- Odboru vjerovnika –
- Općinsko državno odvjetništvo u VaraždinuPREDMET: Očitovanje na opomenu MINI-MAJOR d.o.o., traži se
Na adresu Grada Ivanca, kao vjerovnika Industrije mesa d.o.o. u stečaju, zaprimljen je
dopis od MINI MAJOR d.o.o. Zagreb, Zvonimira Rogoza 14, kao vlasnika svih nekretnina
sukladno Ugovoru o kupoprodaji zaključenog između Industrije mesa Ivanec i Mini
Majora d.o.o. ( nekretnine upisane u z.k.ul br. 6662 za k.o. Ivanec – upisane kao
vlasništvo MINI MAJOR d.o.o. Zagreb, OIB: 90403797522)
Obzirom na činjenicu da je Grad Ivanec vjerovnik u navedenom stečajnom
postupku, molimo očitovanje na navode iz dopisa čiji presliku dostavljamo u privitku.
Ujedno molimo podatak da li su kod nadležnog državnog odvjetništva pokrenuti
eventualni kazneni postupci sukladno navodima iz zaprimljenog dopisa. „
Pitanja vijećnika:
Luka Lančić iznosi prijedlog vezan uz prometnu situaciju u Varaždinskoj ulici u Ivancu.
Od početka Varaždinske ulice, od benzinske pumpe pa sve do autobusnog kolodvora,
tj. do skretanja u Gundulićevu ulicu, nema ni jedan pješački prijelaz, a na tom potezu je
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sada i skretanje u Novu ulicu pa stanari nemaju mogućnosti prelaska ulice već se moraju
vraćati sve do autobusnog kolodvora. Moli da se uputi prijedlog Županijskoj upravi za
ceste za postavu pješačkog prijelaza kod skretanja u Novu ulicu (kod teniskih terena), a
radi povećanja sigurnosti svih sudionika prometa.
Ivan Sedlar: S obzirom da Grad Ivanec svoje poštanske usluge vrši preko City EX, moli
da im se apelira da kad građane ne nađu doma da im ne ostavljaju poruke da si dođu
podići paket u sjedište tvrtke u Ivanec, već da im ostave poruku kad će biti idući obilazak
pa da budu doma. Navodi slučaj mještana koji je danas pronašao obavijest da si dođe
podići paket u Ivanec.
Vladimir Lacković. Smatra da nije sporna dostava, ali je problematična za istočno
područje Grada Ivanca. Problem je taj što nema ljudi doma pa moraju ići u Ivanec podići
poštu, s obzirom da se sva pošta od strane Grada dostavlja preko City EX, a u
Radovanu je poštanski ured.
Odgovori na pitanja vijećnika:
Milorad Batinić: Prihvaćam i podržavam prijedlog vijećnika Luke Lančića. Službe će
uputiti prijedlog prema Županijskoj upravi za ceste da se izvidi mogućnost horizontalnog
obilježavanja pješačkog prijelaza, ukoliko to odgovara standardima, a s obzirom na
udaljenost od jednog pješačkog prijelaza do drugog pješačkog vjerujem da odgovara.
Marina Držaić – pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti: Moli
osobu kod koje je napravljena dostava da se javi u Grad Ivanec i da dostavi na uvid
ostavljenu obavijest. Dostava službenih pismena, ovisno o vrsti akta koji se dostavlja
propisana je posebnim propisima. Dostava za upravni postupak vrši se na jedan način,
za porezni postupak na drugi način, a za ovršni postupak na treći način. Moguće je da
nema greške u dostavi jer su pravila dostave propisana zakonom i dostavljači City EX
jako dobro znaju koju vrste pošiljke na koji način trebaju dostaviti. U slučaju pritužbi
zamolimo stranke da donesu na uvid obavijest da vidimo da li je već prije pokušana
dostava pismena ili je bila prva pokušana dostava, a to su velike razlike. Čim dobijemo
na uvid od građana obavijest, zatražit ćemo od City EX, koji je ugovorni dostavljač za
Grad Ivanec, pismeno očitovanje. City EX je odabran za ugovornog dostavljača putem
javne nabave.
Milorad Batinić: Postupak javne nabave moramo poštivati. S obzirom da je intencija
građanina bila da dostavljač ukoliko ne nađe stranku kod kuće ostavi obavijest s kontakt
telefonom da se dogovore kad će biti sljedeća dostava pa da građani budu kod kuće,
putiti ćemo preporuku u tom smislu City EX.
Više nije bilo pitanja ni prijedloga vijećnika pa predsjednik zaključuje aktualni sat i prelazi
na točke dnevnog reda.
TOČKA 1.

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća
održane 12. ožujka 2015. godine
Nakon provedenog glasanja predsjednik konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno, bez primjedaba, usvojen Zapisnik s 13. sjednice
Gradskog vijeća održane 12. ožujka 2015. godine.
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TOČKA 2.
Prezentacija o EU fondovima i projektima koje Grad Ivanec
planira prijavljivati
Lana Labaš – voditeljica projektnog tima Grada Ivanca informira vijećnike o uvjetima
kandidiranja i mogućnostima financiranja koji su na raspolaganju jedinicama lokalne
samouprave u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Upoznaje vijećnike s ciljevima i
iznosima sufinanciranja iz pojedinih fondova, o preduvjetima koji moraju biti ispunjeni za
prijavu na natječaje, o uvjetima koji definiraju prihvatljivost projekata. Iznosi pregled
projekata koji su na brojne natječaje ministarstava i fondova kandidirani u prva četiri
ovogodišnja mjeseca, a koji su vrijedni više od 4,3 milijuna kuna, zatim, pregled
projekata koje su u suradnji s Gradom na razne natječaje dosad prijavile udruge, a radi
se o 33 projekta vrijednih 800.900,00 kuna te projekt Pučkog otvorenog učilišta (sanacija
kinodvorane) vrijedan više od 932.000 kuna. Za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
prijavljeni su projekti čija je vrijednost veća od 5 milijuna eura.
Vijećnicima prezentira i bazu planiranih projekata za razdoblje 2014. – 2020 po
prioritetima i mjerama razvojne strategije te posebno, pregled najvažnijih najavljenih
javnih poziva do listopada ove godine i već pripremljenih projekata s kojima će se Grad
kandidirati za njihovo financiranje.
Vezano na Program ruralnog razvoja, ističe kako su za Ivanec zanimljive podmjere 7.2.1
– građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje voda u naseljima
(projekt sanitarne kanalizacije naselja Bedenec), 7.2.2. – izgradnja nerazvrstanih cesta u
naseljima (izgradnja prometnica unutar naselja) te 7.4 – ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i povezanu
infrastrukturu (projekt izgradnje društvenih domova). Iznosi jednostavniji primjer
bodovanja jednog kandidiranog projekta te upozorava na kriterije na kojima bi,
konkretno, Ivanec mogao dobiti više ili manje bodova.
Prezentacija o EU fondovima i projektima koje Grad Ivanec planira prijavljivati:
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U 18,20 sati sjednici se odazvao vijećnika Dražen Piskač te predsjednik konstatira da je
sjednici nazočno 15 vijećnika.
Ljiljana Risek – pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika daje pojašnjenje
o projektima EPK 2020 – projekti Grada Ivanca kulturnog i društvenog sadržaja u
kandidaturi zajedno s Gradom Varaždinom u vrijednosti od 38 milijuna kuna: Grad
Ivanec je za europsku prijestolnicu kandidirao 4 projekta, i to: uređenje gradskog trga
hrvatskih ivanovaca i arheološkog parka – u vrijednosti 560.000 EUR, preuređenje kina
u Ivancu u multifunkcionalni i audiovizualni prostor 810.000 EUR, muzej planinarstva
zajedno s opremom 3,5 milijuna EUR i uređenje etno kuće za koju je planirano da cijeli
kompleks preraste u centar tradicionalnog lončarstva sjevera Hrvatske – 150.000 EUR.
Ukoliko Grad Varaždin prođe kao europska prijestolnica kulture postoji velika mogućnost
da upadnemo u te projekte. Tek 2017. godine znati će se da li je Varaždin dobio
kandidaturu.
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu

Predsjednik Vijeća konstatira da je Gradsko vijeće primilo na znanje informaciju o
EU fondovima i projektima koje Grada Ivanec planira prijavljivati.
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TOČKA 3.
Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje
01.01.-31.12.2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za
razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine.

TOČKA 4.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
„Gustav Krklec“ Ivanec za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i
čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine.

TOČKA 5.
Analiza rada Narodnih knjižnica u Varaždinskoj županiji za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
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Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Analiza rada Narodnih knjižnica u Varaždinskoj županiji za
2014. godinu.

TOČKA 6.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca
za 2014. godinu
Milena Golubić podsjeća da je još u siječnju dogovoreno da će se održati tematska
sjednica na temu sporta, a ista još uvijek nije održana. Smatra da na temu sporta svi
imaju puno toga za reči pa danas nema smisla raspravljati o tome.
Marina Držaić odgovara da danas nisu priložena kompletna financijska izvješća uz
izvješće o programu sporta već će ista biti prezentirana na tematskoj sjednici koja je u
pripremi te će se najvjerojatnije održati tijekom svibnja
Više se nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada
Ivanca za 2014. godinu.

TOČKA 7.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca
za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada
Ivanca za 2014. godinu.
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TOČKA 8.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u području socijalne skrbi
Grada Ivanca za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u području
socijalne skrbi Grada Ivanca za 2014. godinu.

TOČKA 9.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu.

TOČKA 10.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu

Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
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Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu.

TOČKA 11.
Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

TOČKA 12.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1.7.-31.12.2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.
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TOČKA 13.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanca
za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanca
za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Ivanca za 2014. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske
županije.

TOČKA 14.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za otklanjanje otpada za
2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za otklanjanje otpada
za 2014. godinu.
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TOČKA 15.
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
ČLANAK 1.
Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanja otpada.
ČLANAK 2.
Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za otklanjanje otpada koji je nepoznata
osoba odbacila u okoliš, utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere
sprječavanja odbacivanja otpada:
- Mjesni Odbor Kaniža – lokacija uz željezničku prugu Kuljevčica
- Mjesni odbor Prigorec – lokacija ispod Sv. Duha.
ČLANAK 3.
Na lokacijama iz prethodnog članka provoditi će se slijedeće posebne mjere:
- Učestala i redovita kontrola lokacija putem komunalnog redarstva
- Označavanje lokacija znakovima upozorenja o zabrani odbacivanja otpada
- Postava informacije o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno
odbacivanje otpada
Na cijelom području Grada Ivanca vršiti će se edukacija i obavještavanje
stanovništva o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada, putem letaka u organizaciji
ovlaštene tvrtke Ivkom d.d. Ivanec, te najmanje jednom godišnje organizirati akcije
prikupljanja otpada.
ČLANAK 4.
Za realizaciju mjera iz članka 3. ove Odluke sredstva se osiguravaju u Proračunu
Grada Ivanca za 2015. godinu.
ČLANAK 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.
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TOČKA 16.
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ivanca

Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta
ODLUKA
O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA IVANCA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Ivanca,
korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje iznad standarda pruža i osigurava
Grad Ivanec (u nastavku teksta: Grad Ivanec) te uvjeti, način i postupak za njihovo
ostvarivanje.
Članak 2.
Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Grad Ivanec čiji je
cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima Grada Ivanca, kao i osobama u
nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje
promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu,
obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u
samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja
u društvo i društveni život Grada Ivanca.
Članak 3.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom
obavlja upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti (u nastavku teksta: nadležni
Odjel) samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada Ivanca, mjesnim
odborima, vjerskim zajednicama, udrugama, ustanovama i drugim domaćim i stranim
pravnim i fizičkim osobama, odnosno ustanove socijalne skrbi Grada Ivanca.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom,
odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Grad može
povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, za što
će se sa istima sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
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Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđenih ovom Odlukom može
biti ograničen ovisno o namjenskim prihodima proračuna Grada Ivanca, osim u slučaju
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koja je Grad Ivanec temeljem Zakona o socijalnoj
skrbi
( u daljnjem tekstu: Zakon) dužan osigurati.
Članak 4.
Svaki građanin grada Ivanca dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih
potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.
Svaki građanin Grada Ivanca je svojim radom, prihodom i imovinom dužan
pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i
socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji
se ne mogu brinuti o sebi.

II.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
Članak 5.

Za potrebe primjene i provedbe ove Odluke, a temeljem odredbi Zakona o
socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon),, kojim se uređuju pitanja socijalne skrbi ,
pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
1. Samac je osoba koja živi sama.
2. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i
podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.
3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi
srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše
ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi
se na školovanju, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do
navršene 29. godine života.
4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
5. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan
roditelj.
6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života.
7. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna,
intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim
preprekama mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u
društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.
8. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih,
komunikacijskih, govorno jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu
podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i
socijalnu uključenost.
9. Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života.
10. Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za
osobne potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i
potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i
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obrazovanja. Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i
odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze
iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.
11. Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva.
12. Prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada,
mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od
udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u
inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za
iznos uplaćenog poreza i prireza.
13. Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos
gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na
osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice,
poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u
tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu
hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog
hrvatskog branitelja.

III.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani
s prebivalištem na području Grada Ivanca te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim
boravkom na području Grada Ivanca koji se ne mogu sami uzdržavati, odnosno koji su
Zakonom definirani kao korisnici socijalne skrbi.
Period i duljina prebivanja na području Grada Ivanca, kao uvjet ostvarenja
pojedinog prava iz ove Odluke, definirat će se posebnim aktom kojim će se definirati
uvjeti i način ostvarivanja prava.
Članak 7.
Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako
sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje
imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine
obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba i u drugim Zakonom propisanim
slučajevima.
Članak 8.
Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Grada
Ivanca ako je Zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da
se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih
ili fizičkih osoba.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, ako su pojedina prava, koja prema
ovoj Odluci osigurava Grad Ivanec, po svojoj visini i/ili po svome opsegu utvrđena u
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višem iznosu ili u većem obimu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska,
odnosno centar socijalne skrbi ili druga pravna ili fizička osoba, Grad Ivanec će ta prava
osigurati do visine razlike između prava koje oni osiguravaju i prava koja su utvrđena
ovom Odlukom.
Članak 9.
Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva u kojem živi imaju dugovanje prema Gradu
Ivancu s bilo koje osnove, Grad Ivanec mu može uskratiti zahtijevano pravo, osim prava
na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.
Članak 10.
Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke,
podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje
nekog prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje
prava na novčane naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja prava.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

IV.

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI GRADA IVANCA
Članak 11.

Korisnici socijalne skrbi, osim prava na naknadu za troškove stanovanja i prava
na troškove ogrijeva koje ostvaruju temeljem Zakona, mogu temeljem i na način
definiran ovom Odlukom ostvariti slijedeća prava iz socijalne skrbi Grada Ivanca:
1. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
2. pomoć u naravi po pojedinačnim zahtjevima,
3. pravo na potporu za novorođeno dijete,
4. pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:
- pravo na podmirenje dijela troškova boravka djece u predškolskim
ustanovama, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća,
- pravo na potporu za troškove školske užine
- pravo na stipendiju redovnim studentima temeljem kriterija slabijeg
imovnog stanja,sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća
- pravo na sufinanciranje maturalnih i đačkih putovanja,
5. pravo na podmirenje troškova usluge pomoći u kući,
6. pravo na potporu osobama starije životne dobi starije posebnim zaključkom
gradonačelnika,
7. pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba.
U slučaju nužne potrebe, Gradonačelnik Grada Ivanca može nadležnom Odjelu
odobriti donošenje Rješenja o ostvarenju drugih prava iz socijalne skrbi.
O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje Varaždinska
županija, sukladno odredbama Zakona, a drugih prava iz stavka 1. ovog članka odlučuje
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nadležni Odjel Grada Ivanca, sukladno odredbama ove Odluke, Zakona i drugih
pozitivnih propisa.
Članak 12.
Grad Ivanec će, ovisno o prihodima Grada Ivanca, u Proračunu Grada osigurati
sredstva za pokrivanje određenih troškova za sve građane Grada Ivanca pod jednakim
uvjetima propisanima ovom Odlukom, aktima koji proizlaze iz ove Odluke i drugim
aktima Grada Ivanca, i to za:
1. nabavku školskih udžbenika,
2. podmirenje dijela troškova prijevoza u školu,
U slučaju da prihodi proračuna Grada Ivanca ne budu dostatni za pokrivanje
cjelokupnih troškova iz prethodnog stavka, Gradonačelnik Grada Ivanca može posebnim
aktom utvrditi način i kriterije ostvarivanja prava te iznos potpore za svako od navedenih
prava u prethodnom stavku.
Članak 13.
Iznosi sredstava koja Grad Ivanec osigurava u Proračunu temeljem ove Odluke,
usmjerene pojedincima koji ispunjavaju određene kriterije temeljene na socijalnom
statusu biti će definirane Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u tekućoj godini, a
iznosi sredstava za pokrivanje troškova usmjerene na sve građane Grada Ivanca pod
jednakim uvjetima, neovisno o njihovom socijalnom statusu, biti će definirani programima
javnih potreba za područje na koje se sredstva odnose.
Zajamčena minimalna naknada
Članak 14.
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a stječe se Rješenjem centra
socijalne skrbi ili drugog za to ovlaštenog tijela. Sredstva za zajamčenu minimalnu
naknadu osiguravaju se i isplaćuju iz proračuna Republike Hrvatske.
Članak 15.
Radno sposobni ili djelomično radno sposobni samci ili članovi kućanstva kojima
je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu imaju obvezu odazvati se pozivu
Grada Ivanca za sudjelovanje u javnim radovima za opće dobro bez naknade, u trajanju
najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
U slučaju neodazivanja na poziv iz prethodnog stavka, Grad Ivanec će o toj
činjenici izvijestiti centar socijalne skrbi ili drugo za to ovlašteno tijelo koji će, sukladno
Zakonu, ukinuti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pripadajući udio u
zajamčenoj minimalnoj naknadi.

27

Naknada za troškove ogrjeva
Članak 16.
Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na
drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura
3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju, najkasnije do 30.
rujna za tekuću godinu, odlukom odredi Varaždinska županija.
Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Grad
Ivanec podnosi Varaždinskoj županiji zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene
minimalne naknade koji se griju na drva najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću
godinu.
Sredstva za pokrivanje troškova ogrjeva osiguravaju se u proračunu Županije, a
način odobrenja pomoći iz ovog članka i način pokrivanja troškova utvrdit će odlukom
Varaždinske županije.
Naknada za troškove stanovanja
Članak 17.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne
naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u
skladu s posebnim propisima.
Članak 18.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja, u skladu s odredbama Zakona i ove
Odluke, mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji nadležnom Odjelu
podnesu Zahtjev za ostvarenje tog prava, odnosno po službenoj dužnosti.
Članak 19.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se najviše do polovice iznosa
zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Rješenjem
centra socijalne skrbi ili drugog ovlaštenog tijela prema odredbama Zakona, osim u
slučajevima definiranima Zakonom o socijalnoj skrbi.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu koji će biti isplaćen
izravno na račun korisnika ili na način da Grad Ivanec djelomično ili u cijelosti plati račun
izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti isključivo korisnici
zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području grada Ivanca, kojima
je to
pravo priznato rješenjem centra za socijalnu skrb ili drugog ovlaštenog tijela prema
odredbama Zakona.
Naknada za troškove stanovanja isplaćivat će se u pravilu izravno na bankovni
račun davatelja usluge, a samo iznimno na tekuć IBAN računa korisnika(tekući).
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Jednokratna novčana pomoć
Članak 20.
Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći
samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga
na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti
neke osnovne životne potrebe.
Članak 21.
Jednokratnu novčanu pomoć korisnik ostvaruje prvenstveno Rješenjem centra
socijalne skrbi (jednokratna naknada), odnosno putem ministarstva nadležnog za pitanja
sudionika Domovinskog rata, a ako tu pomoć ne dobije od tih tijela ili odobreni iznos od
strane tih tijela nije dostatan za podmirenje potrebe, istu može ostvariti na teret Grada
Ivanca.
Sukladno Zakonu, Centar socijalne skrbi i Grad Ivanec će najmanje jednom
mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim jednokratnim naknadama i pomoćima.
Članak 22.
Način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i visina pomoći
detaljnije će biti definirani posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove Odluke,
Zakona i drugih pozitivnih propisa.

Pomoć u naravi po pojedinačnim zahtjevima
Članak 23.
Pomoć u naravi korisnik ostvaruje temeljem zahtjeva koji se podnosi Odjelu u
situacijama uzrokovanim prvenstveno štetom/ kvarovima na stambenim objektima
osoba koje nisu u mogućnosti samostalno financirati nužne popravke, a s ciljem zaštite
života i zdravlja prvenstveno starijih osoba i obitelji s malodobnom djecom.
Način ostvarivanja prava na pomoć u naravi i visina pomoći, detaljnije će biti
definirani posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove Odluke, Zakona i drugih
pozitivnih propisa.
Sukladno Zakonu, Centar socijalne skrbi i Grad Ivanec će najmanje jednom
mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim jednokratnim naknadama i pomoćima.

Pomoć za novorođeno dijete
Članak 24.
Pravo na potporu za novorođeno dijete ostvaruje jedan od roditelja ili skrbnik
svakog djeteta do navršene prve godine života djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete, a ista
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se u pravilu koristi za nabavku neophodne opreme za dojenčad i pokrivanje drugih
troškova u vezi s rođenjem djeteta.
Pomoć za novorođeno dijete uplaćuje se izravno na račun jednog od roditelja
navedenog u Zahtjevu, a uvjeti, način ostvarivanja prava i visina potpore za novorođeno
dijete utvrdit će se posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove Odluke, Zakona i
drugih pozitivnih propisa.
Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem
Članak 25.
Pomoćima u vezi s odgojem i obrazovanjem, u smislu ove Odluke smatraju se:
- pravo na podmirenje dijela troškova boravka djece u predškolskim
ustanovama,
- pravo na potporu za troškove školske užine
- pravo na sufinanciranje školskih udžbenika, sukladno posebnim odlukama
nadležnih tijela,
- pravo na stipendiju redovnim studentima slabijeg imovnog stanja,
sukladno odredbama posebne odluke Gradskog vijeća
- pravo na podmirenje troškova vrtića obiteljima s četvero i više malodobne
djece
- pravo na podmirenje dijela troškova prijevoza u školu
Članak 26.
Način ostvarivanja prava i visina pomoć definirat će se posebnim aktom
donesenim na temelju odredbi ove Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.
Pomoć u kući
Članak 27.
Pravo na potporu za pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je prema procjeni
nadležnog odjela Grada Ivanca, centra za socijalnu skrb ili stručnih radnika doma
socijalne skrbi, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja,
privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge
osobe, a ta osoba koja je po Zakonu dužna brinuti se o njoj ne postoji ili nije u
mogućnosti to činiti.
Članak 28.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
 organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću),
 obavljanje kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u
pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode,
ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i
drugih potrepština i dr.),
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održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i
obavljanju drugih higijenskih potreba), te
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Članak 29.

Pomoć u kući pruža sukladno posebnim programima Crveni križ Varaždinske
županije, a može ju pružati i druga pravna ili fizička osoba koja ispunjava propisane
uvjete za pružanje tih usluga i s kojom Grad Ivanec sklopi Ugovor o pružanju usluga.
Članak 30.
Način ostvarivanja prava na pomoć u kući i visina potpore definirat će se
posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove Odluke, Zakona i drugih pozitivnih
propisa

Pomoć osobama starije životne dobi
Članak 31.
Pravo na potporu osobama starije životne dobi, hrvatskim državljanima, s
prebivalištem na području Grada Ivanca sukladno posebnom aktu dodjeljuje se jednom
godišnje u pravilu povodom božićnih blagdana kao podrška skupini osoba treće životne
dobi pod jednakim uvjetima za sve pripadnike skupine osoba treće životne dobi, u svrhu
unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju
osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo i društveni život
Grada Ivanca.
Članak 32.
Način ostvarivanja prava i visina, vrsta i način ostvarivanja potpore definirat će se
posebnim aktom Gradonačelnika za tekuću godinu.
Članak 33.
Nadležni Odjel Grada Ivanca dužan je skrbiti o ažuriranju podataka o korisnicima
potpore te će u tu svrhu, najmanje jednom godišnje od nadležnih tijela državne uprave
zatražiti podatke o promjenama te ih dostaviti na reviziju Vijećima mjesnih odbora na
području grada Ivanca.
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Podmirenje troškova pogreba
Članak 34.
Grad Ivanec će snositi troškove pogreba u visini troškova ukopa i osnovnih
troškova pogreba za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, zakonskog ili ugovornog
obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada, ukoliko iste
ne bude pokrio centar socijalne skrbi.
Članak 35.
Ukoliko se naknadno utvrdi da je osoba za koju su troškovi ukopa podmireni iz
sredstava proračuna Grada Ivanca imala obitelj, rodbinu zakonskog ili ugovornog
obveznika uzdržavanja, ili imovinu značajnije vrijednosti, Grad Ivanec će od istih ili od
nasljednika imovine pokojnika zatražiti povrat sredstava.
Članak 36.
Uvjeti i način ostvarivanja prava na pokrivanje troškova pogreba i visina potpore
utvrđuju se posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove Odluke, Zakona i drugih
pozitivnih propisa.
V.

SOCIJALNE USLUGE
Članak 37.

Socijalne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe namijenjene
sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji,
skupina i zajednica te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.
Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg vremenskog razdoblja ili
privremeno, ovisno o potrebama korisnika.
Socijalne usluge se organiziraju kao usluge za djecu, mladež i obitelj i usluge za
odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.
Članak 38.
Grad Ivanec će socijalne usluge pružati u okviru djelatnosti nadležnog Odjela te u
okviru djelatnosti ustanova socijalne skrbi, odgojno obrazovnih ustanova i djelatnosti
koje će temeljem natječaja provoditi druge fizičke ili pravne osobe.
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Prva socijalna usluga
Članak 39.
Prva socijalna usluga vaninstitucionalna je usluga koja obuhvaća informiranje
korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju
njegovih potreba, početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i pomoć pri izboru
prava iz sustava socijalne skrbi.
Uslugu iz stavka 1. ovoga članka u Gradu Ivancu pruža službenik Grada Ivanca
zadužen za pitanja socijalne skrbi i zdravstva, u suradnji sa stručnim radnicima centra za
socijalnu skrb. U slučajevima kada Grad Ivanec nema nadležnost za rješavanje po
pitanjima za koje korisnici zatraže pomoć, isti će biti upućeni na nadležni centar socijalne
skrbi.
Savjetovanje i pomaganje
Članak 40.
Usluga savjetovanja i pomaganja vaninstitucionalna je usluga socijalne skrbi koju
u okviru socijalnih usluga u Gradu Ivancu mogu pružati službenici Grada Ivanca
zaduženi za pitanja socijalne skrbi, savjetovalište, dom socijalne skrbi i druge pravne te
fizičke osobe koje pružaju usluge savjetovanja u djelatnosti socijalne skrbi, u suradnji s
drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.
Članak 41.
Grad Ivanec, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu, može sa pravnom ili
fizičkom osobom koja pruža uslugu savjetovanja i pomaganja, sklopiti Ugovor o pružanju
usluga za građane s područja grada Ivanca, u obimu većem od onoga kojega kao
potrebu utvrdi centar socijalne skrbi.
Pružatelj usluga iz prethodnog stavka dužan je voditi urednu evidenciju o
pruženim uslugama te ju, zajedno sa zahtjevom ili računom za plaćanje usluge, dostaviti
nadležnom Upravnom odjelu.

Rana intervencija, inkluzija i rad s posebnim skupinama građana
Članak 42.
Grad Ivanec će putem nadležnog Upravnog odjela i u suradnji s drugim tijelima,
institucijama i udrugama civilnog društva koje svoje aktivnosti provode na području
grada Ivanca, stvarati uvjete za poboljšanje skrbi o posebnim skupinama građana grada
Ivanca, posebice aktivnosti koje se odnose na ranu intervenciju te socijalnu uključenost
osoba s invaliditetom, teškoćama u razvoju i dr.
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VI.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA I NADZOR KORIŠTENJA PRAVA IZ
OVE ODLUKE
Članak 43.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalnog programa Grada Ivanca pokreće se
na zahtjev korisnika, supružnika ili partnera, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja, na
prijedlog nadležnog centra socijalne skrbi ili po službenoj dužnosti, temeljem saznanja i
činjenica koje nadležni Odjel prikupi obavljajući poslove iz svog djelokruga.
Zahtjev se predaje nadležnom Odjelu. Zahtjevu se prilažu svi traženi
dokumenti koji će biti definirani posebnim aktom donesenim na temelju odredbi ove
Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava socijalne skrbi iz
ove Odluke podnositelj odgovara materijalno i kazneno.
Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu
izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da
daje privolu službenoj osobi da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u
skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu
obrade i odlučivanja po zahtjevu.
Članak 44.
Nadležni Odjel izvršit će uvid u dostavljenu dokumentaciju, po službenoj dužnosti
provjeriti činjenice navedene u zahtjevu i predanoj dokumentaciji te pribaviti eventualne
potrebne dokaze u postupku, a zatim i odlučiti o osnovanosti zahtjeva podnositelja, u
vezi čega će podnositelju zahtjeva izdati pisano rješenje.
Nadležni Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja
zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Članak 45.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u
prvom stupnju odlučuje rješenjem nadležni Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije
utvrđeno.
Rješenje iz prethodnog stavka donosi se u roku od najviše osam (8) dana od
dana podnošenja zahtjeva od strane korisnika i drugih osoba i tijela iz ove Odluke ili
utvrđenja svih činjenica koje mogu utjecati na donošenje Rješenja.
Rješenje se dostavlja korisniku i/ili davatelju usluge.
O žalbi protiv rješenja nadležnog Odjela koje donosi vezano za prava korisnika
na naknadu za troškove stanovanja može se putem istog Odjela izjaviti žalba nadležnom
upravnom odjelu Varaždinske županije, a za sva druga prava iz ove Odluke
Gradonačelniku Grada Ivanca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.
Podnošenje žalbe ne odgađa izvršenje Rješenja.
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Članak 46.
Tijekom ostvarivanja pojedinog prava iz ove Odluke, Korisnik je dužan, u roku od
8 dana obavijestiti nadležni Odjel o svakoj promjeni, odnosno novonastaloj činjenici za
koju sazna te pretpostavi da mogu utjecati na ostvarivanje prava propisanih ovom
Odlukom.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz
socijalne skrbi, nadležni Odjel će donijeti novo rješenje ili ukinuti pravo iz ove Odluke.
Na odluku o izmjeni Rješenja ili ukidanje prava, korisnici mogu podnijeti žalbu
sukladno članku 45. ove Odluke, ako ovom Odlukom nije drugačije odlučeno.
Članak 47.
Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika
pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je
namijenjeno.
Navedena prava korisnik može ostvarivati sve dok postoje uvjeti temeljem kojih
se pravo priznaje.
Osoba koja ostvaruje prava iz ove Odluke ne može korištenjem ovih prava postići
bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava
koja proizlaze iz rada.
Promjena prebivališta izvan grada Ivanca ima za posljedicu gubitak prava
definiranih ovom Odlukom i to od dana promjene prebivališta.
Članak 48.
Tijelo koje je izdalo Rješenje o priznavanju prava iz ove Odluke ima pravo
nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove
Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Članak 49.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom,
dužan je nadoknaditi štetu, ako je:
 na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik
znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi
protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,
 ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja
utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao
ili je morao znati.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.

Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno
sredstava za isplatu pomoći i pomoć utvrđenih ovom Odlukom gradonačelnik će, na
prijedlog pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi, privremeno
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obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku
ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će
Gradskom vijeću izmjene ove odluke, odnosno Programa socijalne skrbi.
Članak 51.
Nadležni Odjel dužan je pratiti ostvarenje prava iz ove Odluke, na propisan način
voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi
propisanih ovom Odlukom te pratiti usklađenje Proračuna Grada Ivanca s potrebnim
sredstvima za ostvarenje prava iz ove Odluke.
Članak 52.
Akte kojima se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz članka 22, 23, 24,25 i
36. ove Odluke, popis potrebne dokumentacije, visinu pomoć i naknada po pojedinom
pravu, ograničavanje pojedinih prava i druge odredbe vezane za prava iz ove Odluke,
donijet će na prijedlog nadležnog upravnog Odjela Gradonačelnik Grada Ivanca,
najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 53.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Članak 54.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.
Članak 55.
Do stupanja na snagu akata iz članka 52. ove Odluke, način ostvarivanja prava iz
socijalne skrbi i visina naknada po svakom pojedinom pravu definiraju se temeljem ranije
donesenih propisa Grada Ivanca.
Korisnik koji je ostvario neko od socijalnih prava , ostvaruje priznata prava i
nakon stupanja na snagu ove Odluke i akata iz članka 52. ove Odluke, sve dok nadležni
Odjel Grada Ivanca Rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete za ostvarenje prava
temeljem ove Odluke i akata iz članka 52. ove Odluke.
Nadležni Odjel Grada Ivanca dužan je provesti postupak radi ponovnog
utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje prava iz socijalnog programa Grada
Ivanca za sve korisnike koji koriste prava za čije će se ostvarenje ovom Odlukom ili
aktima iz članka 52. ove Odluke izmijeniti uvjeti, u roku od najviše 3 mjeseca od stupanja
na snagu akata iz članka 52. ove Odluke.
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TOČKA 17.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanca
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanca
Članak 1.
U Odluci o javnim priznanjima Grada Ivanca („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ br. 11/07, 36/08 i 9/10) u članku 2. dodaju se stavci 4. i 5.
koji glase:
„ - Posebna priznanja mogu se dodijeliti učenicima i studentima kao i svim
mladima do 29 godina koji svojim posebnim postignućima promoviraju grad
Ivanec
- Nagrada za nesebičan i dobrovoljan prilog u volonterskom radu može se
dodijeliti istaknutim volonterima u svim područjima djelovanja.“
Članak 2.
U članku 2. stavku 1. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:
„ 5. Mala plaketa grada Ivanca,
6. Nagrada „Volonter godine“ .
Članak 3.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:
„Mala plaketa Grada Ivanca je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincima i
skupinama mladih osoba za posebna postignuća i ostvarenja u svom radu,
stvaralaštvu ili poslovanju, a kojima na izniman način promiču grad Ivanec na
nacionalnoj, međunarodnoj ili globalnoj razini.“
Dobitniku Plakete uručuje se i povelja o dodjeli plakete.
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Članak 4.
Iza članak 10. dodaje se novi članak 10a koji glasi:
„Volonter godine je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim osobama za osobit
trud, angažman i postignuća u dobrovoljnom radu za dobrobit zajednice te
naročito, za nesebičnu pomoć članovima senzitivnih i marginaliziranih skupina.“
Nagrade se dodjeljuju u obliku svečane diplome.

Članak 5.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Prijedlog za dodjelu Plakete, Male plakete grada Ivanca, Zahvalnice Grada
Ivanca i za nagradu „Volonter godine“ mogu dati:
- građanin
- Gradonačelnik
- poduzeća i druge pravne osobe
- tijela lokalne samouprave
- ustanove
- udruge građana.“
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od objave u
Službenom vjesniku Varaždinske županije.

TOČKA 18.
Izmjene Zaključka o utvrđivanju prava služnosti i davanje suglasnosti na
Ugovor o pravu služnosti
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 15 nazočnih
vijećnika glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
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ZAKLJUČAK
1. Odobrava se osnivanje prava služnosti, na teret nekretnine označene kao
k.č.br. 583/2 k.o. Ivanec, u naravi dvorište, od 247 m2 ,upisane u z.k.ul. br.
9094, a za Infrastruktura d.o.o. Ludbreg, Koprivnička 17/c , OIB:
16596435244.
2. Pravo služnosti puta izvršavat će se uz među sa k.č.br.582 k.o. Ivanec, u
ukupnoj površini od 15 m2, sve u skladu sa prikazom naznačene na kopiji
katastarskog plana koja jest sastavni dio ovog zaključka i Ugovora o
osnivanju prava služnosti, za postavu montažnog kontejnera sa aktivnom
opremom za pristup otvorenoj širokopojasnoj mreži za pristup Internetu.
3. Služnost se osniva na rok od 25 (dvadesetpet) godina, računajući od
dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti. Ugovoreni rok
trajanja zasnovane služnosti može se produljiti sporazumom, ukoliko
ovlaštenik prava služnosti
podnese zahtjev za obnovom ugovornog
odnosa prije proteka roka na koji je služnost osnovana.
4. Ugovor o osnivanju prava služnosti Grad Ivanec može jednostrano
raskinuti ukoliko služnost izgubi razumnu svrhu ili zbog privođenja
zemljišta namjeni u skladu sa dokumentima prostornog uređenja.
5. Visinu naknade za osnivanje prava služnosti iz prethodne točke ovog
Zaključka, utvrđuje se u visini od 500,00 kuna godišnje.
6. Sadržaj obveznopravnih odnosa između Grada Ivanca i ovlaštenika prava
služnosti, utvrđuje se Ugovorom o osnivaju prava služnosti koji se prilaže
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
7. Temeljem odredbi Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke 2. ovog
Zaključka, Grad Ivanec dozvoljava Infrastruktura d.o.o. Ludbreg, da ishodi
uknjižba prava služnosti u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Varaždinu, Stalna služba u Ivancu, na nekretnini označenoj kao k.č.br.
583/2 za k.o. Ivanec, u korist Infrastruktura d.o.o., Ludbreg, Koprivnička
17c.
8. Za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke 1. ovog
Zaključka, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Ivanca, Milorad Batinić.
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9. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak: KLASA: 943-01/1501/22, URBROJ: 2186/12-02/32-15-5 od 12. ožujka 2015. godine.
Sve točke dnevnog reda su obrađene i predsjednik zaključuje rad sjednice.
Dovršeno u 19,05 sati.

ZAPISNIK IZRADILA:
Snježana Canjuga

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Edo Rajh, dipl.oec.
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