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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

                           NAČELNIK  

 
 
Klasa:022-01/15-01/3 
Urbroj:2110/02-02-15-1 
Ivanska,  veljača 2015. 
 
Na temelju članka 50. Statut  Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) , 
načelnik Općine Ivanska podnosi   
 

IZVJEŠĆE O RADU  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE IVANSKA ZA 

RAZDOBLJE  SRPANJ – PROSINAC  2014. GODINE 

   
I.       UVODNI DIO 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih 
akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava 
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže 
nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i 
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge 
poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju kao općinski načelnik Općine Ivanska sam, u okviru svog 
djelokruga, obavljao izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mi 
povjereni zakonom, utvrđivao sam prijedloge općih akata koje donosi Općinsko 
vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao 
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio sam  II. i  III. Izmjene i 
dopune Proračuna  za 2014. godinu , usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao 
njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i 
aktima Vijeća. 

Redovito sam sudjelovao na svim sastancima koje je sazivao župan Bjelovarsko - 
bilogorske županije. Održao sam niz sastanaka sa predstavnicima medija, poslovnim 
partnerima općine, predstavnicima fondova i ministarstava sa kojima općina 
surađuje. Poslovni partneri uglavnom su bili vezani za izradu projektnih prijedloga te 
konzultantske usluge. U promatranom razdoblju poslovna suradnja bila je sa više od 
deset konzultantskih tvrtki u cilju odabira što kvalitetnijih konzultanata za izradu 
projektne dokumentacije ili cjelovitih projekata. Od ministarstava najviše suradnje i 
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neposrednih kontakata odrađeno je sa Ministarstvom regionalnog razvoja te 
Ministarstvom Turizma i Ministarstvom graditeljstva. Fond energetske učinkovitosti 
također je jedna od državnih institucija sa kojom sam vrlo često u proteklom razdoblju 
surađivao, a kao rezultat je i Ugovor o sanaciji deponija komunalnog otpada Križic – 
Srijedska.  
Prisustvovao sam svečanim sjednicama gradskih i općinskih vijeća susjednih 
gradova i općina. Općina Ivanska je  članica Lag-a Česma, čiji sam ja predsjednik  te 
je održano nekoliko sjednica Upravnog odbora na kojim se je raspravljalo o razvojnim 
projektima i povlačenju sredstava iz EU fondova te o potrebi okrupnjavanja LAG – a 
kako bi se zadovoljili novi kriteriji funkcioniranja.  
      
        
II.      DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
  
U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je slijedeće : 
 
U području obrazovanja sufinanciran je rad predškolske ustanove Dječji vrtić kojem je 
osigurana isplata plaće i djela materijalnih troškova sukladno Zakonu u iznosu od 
195.000,00 kn. 
 
Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac  2014. 
 
Program javnih potreba iz kulture bio je vrlo  opsežan i sadržajan  pa je 
održano nekoliko manifestacija i to: 
 

- NUMI  rock fest   u organizaciji  Nezavisne udruge mladih koji je općina 
financijski pomogla, 

- održan je državni izbor najuzornije  seoske žene 
- kroz 4 adventske nedjelje  održan je božićni sajam 
- organiziran je dolazak Djeda Božićnjaka i prigodno darivanje djece sa 

područja Općine Ivanska od 1 godine starosti do 4 razreda OŠ 
- održan je božićni domjenak kao i svih dosadašnjih godina  

 
 
Kroz program javnih potreba u sportu  financiran je rad svih sportskih klubova , i 
osiugurani su djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje 
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje 
sporta kao zdravog načina života. Organiziran je prijem za mladog nogometaša 
Vjekoslava Taritaš koji svoja iskustva i priliku pokušava iskoristiti u nogometnom 
kampu Arsenala. 
 
 
U području socijalne skrbi  učinjeno je slijedeće: 
 

 Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju : 

 sufinanciranjem prehrane učenika Osnovne škole Ivanska i to djece čiji su 
roditelji korisnici socijalne skrbi te djece koja dolaze iz obitelji sa više djece ili 
slabijeg imovinskog stanja, 

 isplatom  jednokratnih  pomoći od 1.000,00 kn rodiljama s područja općine 

 sufinanciran je rad Crvenog križa 

 najugroženijim stanovnicima naše općine plaćani  su osnovni troškovi 
stanovanja 
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 za  Božić  najugroženiji stanovnici darivni su prehrambenim poklon paketima 

 Općina je potpisala partnerstvo  sa Udrugom umirovljenika  na projektu 
„Carstvo mudrosti“ koji će starijima i nemoćnima osigurati  potrebnu skrb  

 
 
Vatrogastvo: 
 
Na području općine djeluje osam vatrogasnih društava udruženih u vatrogasnu 
zajednicu općine. Suradnja sa vatrogasnom zajednicom i u promatranom razdoblju 
nije bila zadovoljavajuća. Suradnja sa većinom DVD –a je bila vrlo korektna, a 
posebno za zapovjednikom temeljne vatrogasne postrojbe DVD Ivanska. Započeto je 
sa izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara kao i sa pripremomo projekata za 
bolju opremljnost vatrogasnih postrojbi za gašenje požara, a osigurano je i stalno 
dežurstvo za zaprimanje dojava o požarima.  
 
Održana je smotra Civilne zašite, ustrojen je tim civilne zaštite sa dvije skupine 
(svaka skupina ima tri ekipe po 3 člana), imenovani su povjerenici civilne zaštite, te 
su nabavljeni i podijeljeni reflektirajući prsluci.  
 
 
Vjerski objekti: 
 
Potpomognut je rad župnih ureda u okvirima mogućnosi Proračuna. Redovno je 
održavana suradnja sa svim župnim uredima na području općine 
 
 
Poljoprivreda: 
 
Poljoprivrednicima je omogućeno  da na sajmištu  od strane ovlaštenih  osoba izvrše 
ispitivanje  uređaja  za zaštitu bilja (prskalice i raspršivači). 
Objavljen je Javni poziv za osiguranje poljoprivrednih kultura, te su sklopljeni ugovori 
o sufinanciranju osiguranja usjeva  sa 25% iznosa premije  (maksimalno 500 kn) po 
poljoprivrednom proizvođaću, sa osiguravajućim kućama Euroherc osiguranje i  
Jadransko osiguranje. 
 
 
Investicije: 
 

 Asfaltirana je cesta u naselju Kolarevo Selo 

 Izgrađena je i asfaltirana  staza na mjesnom groblju Ivanska 

 Kandidiran je projekt  uvođenja plinskog grijanja u društveni dom Paljevine 
(Ministarstvo gospodarstva) 

 Kandidiran je projekt zamjene stolarije  za dom Gornja Petrička  (Ministarstvo 
gospodarstva) 

 Skopljen je ugovor o  sanaciji I. faze deponija komunalnog otpada Križic-
Srijedska 
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Gospodarstvo: 
 

 Izabran je  novi distributer vode za područje Općine Ivanska – Vodne usluge 
Bjelovar  

 Izvršene su izmjene i dopune PUR-a  Općine Ivanska za 2014-2020. 

 Na temelju raspisanog javnog natječaja izabran je i imenovan  direktor 
Ivankom j.d.o.o. Ivanska 

 
 

U području komunalnih djelatnosti 
 
Izvršeno je slijedeće:     

- redovno su održavane sve javne površine i mjesna groblja na području Općine 
Ivanska  

- uređivan je i čišćen okoliš oko mjesnih i vatrogasnih domova  
- organizran je odvoz glomaznog otpada   
- uređen je centar Ivanske  sadnjom ukrasnog bilja i cvjetnih nasada, 
- održavana je javna rasvjeta 
- za božićne blagdane  izvršeno je prigodno ukrašavanje   ulica i trg u Ivanskoj  

sa dopunom  božićnih dekoracija. 
 
  

Jedinstveni upavni odjel 
 
U jedinstvenom upravnom odjelu radilo se na svakodnevnim poslovima sukladno 
Zakonu u pogledu izdavanja rješenja za komunalni doprinos, komunalnu naknadu , 
izdavanje rješenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 
priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, pružanje stručne i tehničke pomoći 
potrebne u obavljanju dužnosti predsjednici Općinskog vijeća, općinskim vijećnicima, 
uređivanje službenog glasila Općine Ivanska, pružanje stručne pomoć mjesnim 
odborima i udrugama od interesa za Općinu te svakodnevni financijsko - 
knjigovodstveni poslovi (kontiranja i knjiženja poslovnih promjena u glavnoj knjizi, 
tekuća knjiženja, izrada financijskih izvještaja sukladno Zakonu, vođenje analitičkog 
knjigovodstva dugotrajne imovine, te drugi polsovi vezani uz predaju potrebitih 
obrazaca u skladu sa Zakonom).  
Iz domene komunalnog redarstva  komunalni redar  obavljao je slijedeće: 

- suradnja sa tvrtkom EKO-FLOR PLUS 
- izdavanje naloga za čišćenje okućnica kao i dijelova poljoprivrednog zemljišta 

uz javne prometnice (55) 
- izdavanje Rješenja za korištenje javne površine ( 2 ) 
- surađivao  je  sa brojnim inspekcijama i državnim tijelima nadležnima za svoje  

područje rada koji su preuzimali predmete iz svoje nadležnosti 
- obilazak poljskihi puteva  i organizacija uređenja istih 
- postupanje sa psima lutalicama 
- obilazak radova na asfaliranju ceste  u naselju Kolarevo Selo  
- izlazak  na teren i  utvrđivanje štete od  požara, nevremena i poplava 
- suradnja sa DUZS na organizaciji smotre Civilne zaštite 
- organizacjia  Božićnog sajma  
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 Ostalo  
 
Na radovima za opće dobro sukladno članku 39. Zakonu o socijalnoj skrbi(Narodne 
novine br.157/13) radili su radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade. 
Za potrebe Dječjeg vrtića jedinstveni upravni odjel radio je na poslovima obračuna 
plaća i računovodstveno - financijskim poslovima. 
Održane su radionice  na temu  kako napisati i aplicirati projekte prema EU 
fondovima. 
Održana je prezentacija  o legalizaciji  objekata u suradnji sa IGO-projekti Bjelovar. 
Povodom dana sjećanja na žrtve Vukovara organiziran je  put u Vukovar za  žitelje 
Općine Ivanska. 
 
  
 
                                                                                                    NAČELNIK: 

                                                                                mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing. v.r. 

 


