
Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“, broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 

110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.), članka 19. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 15. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“, 

broj: 02/09.), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 14. sjednici održanoj 14 listopada 2011. 

godine, donijelo je 

  

ODLUKU 

o zonama u Općini Ivanska 

  

Članak 1. 
            Ovom odlukom propisuju se područja zona u Općini Ivanska radi određivanja 

pripadnosti nekretnina određenoj zoni prilikom utvrđivanja prava i obveza fizičkim i pravnim 

osobama primjenom odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i 

Uredbe o naknadi za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

  

Članak 2. 
            Uvažavajući pogodnosti određenih područja, te opskrbljenosti objektima i uređajima 

komunalne infrastrukture nekretnine se svrstavaju u 3 zone Općine, kako slijedi: 

  

I zoni Općine Ivanska pripadaju nekretnine u ulicama 
-         naselje Ivanska u ulicama: Ivana Mažuranića, Josipa Kozarca, Petra Preradovića, 

Slavka Kolara i Trg kralja Tomislava 

  

II zoni Općine Ivanska pripadaju nekretnine u mjestima u ulicama: 
-         naselje Ivanska u ulicama: Valog, Mali Bjelovar i Đure Sudete te naselja 

Paljevine, Utiskani i Stara Ploščica 

  

III zoni Općine Ivanska pripadaju nekretnine u naseljima: 
-         naselje: Đurđic, Babinac, Gornja Petrička, Donja Petrička  Kolarevo selo, Križic, 

Rastovac ,Samarica i Srijedska. 

  

Članak 3. 
            Prilikom određivanja pripadnosti nekretnine izgrađene na uglu dviju ulica određenoj 

zoni utvrdit će se da nekretnina pripada onoj zoni s koje ima kolni ulaz, a ako nekretnina ima 

kolni ulaz u obje ulice bit će svrstana u onu zonu s koje se priključuje na komunalnu 

infrastrukturu. 

Članak 4. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Općine Ivanska“. 
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