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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,  lipanj 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   SIJEČANJ – LIPANJ 2015. 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,  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 veliki broj sastanaka sa predstavnicima medija, 
poslovnim partnerima općine, predstavnicima fondova i ministarstava sa kojima 
općina surađuje te dodatno sa županom i njegovim suradnicima. Poslovni partneri 
uglavnom su bili vezani za izradu projektnih prijedloga te konzultantske usluge. 
Od ministarstava najviše suradnje i neposrednih kontakata odrađeno je sa 
Ministarstvom regionalnog razvoja  i europske unije, a rezultat je Ugovor o uređenju 
dječjeg vrtića. Fond energetske učinkovitosti također je jedna od državnih institucija 
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sa kojom sam vrlo često u proteklom razdoblju surađivao, a kao rezultat je Ugovor o  
kupnji komunalnog vozila i komunalne opreme, energetski pregled javne rasvjete i 
poboljšanje energetskih svojstava zgrade društveni dom Ivanska. Izvrsna suradnja u 
proteklom razdoblju bila je i sa Ministarstvom graditeljstva koja je rezultirala sa 
odobrenjem projekta kapitalne potpore našim projektima nerazvrstanih cesta. 
Prisustvovao sam svečanim sjednicama gradskih i općinskih vijeća susjednih 
gradova i općina.  
        
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. 
 
Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje siječanj – lipanj 2015. 
U suradnji sa osnvnom školom Ivanska, sufinanciran je jednodnevni  izlet za 
nagrađene učenika (odlikaše, sportaše, sudionike međužupanijskih i državnih 
natjecanja). 
Ograniziran je doček  državnih prvakinja u malom nogometu, djevojčica osnovne 
škole Ivanska koje su u Poreču na školskom natjecanju  osvojile prvo mjesto.  
Organiziran je  prijem učenika osnovne škole  koji su tijekom školske godine 
2014./15. sudjelovali na predmetnim i sportskim natjecanjima na županijskoj i 
državnoj razini te postigli izvrsne rezultate 
 
Program javnih potreba iz kulture bio je vrlo  opsežan i sadržajan  pa je 
održano nekoliko manifestacija i to: 
 

- kazališni festival SKINI u  suradnji sa nezavisnom udrugom mladih, 
- Izložba pisanica za Uskrs 
- Proslavljen je 1. maj  uz prvomajski grah za sve građane  
- Obilježen je Dan općine višednevnim  programom (od kazaližne predstave na 

otovrenom, paljenje ivanjskog krijesa, izložbom oldtaimer vozila, izložba 
kolača, moto alka , malonogometni turnir mjesnih odbor) 
 

 
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 najbolju sportašicu 
Bjelovrsko bilogorske županije u kategoriji 15-18 godina, državnu prvakinju u 
teakwondou za juniorke, Saru Rajčević. 
 
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 

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

 redovni studenti, njih 43-troje nagrađeni su jednokratnom  novčanom 
nagradom od 850,00 kn koja im je uručena na svečanoj sjednici Općisnkog 
vijeća povodom obilježavanja Dana općine. 

 
Vatrogastvo: 
Početkom godine na račun VZO prebačen je iznos od 120.000 kn  na ime obveze za 
rad vatrogasnih društava iz 2014. godine. Privremeno su imenovani i zapovejdnik 
kao i zamjenik zapovjednika VZO, a suradnja sa VZO je i dalje vrlo loša. U 
izvještajnom razdoblju osigurana je mjesečna isplata sredstava za rad VZO.  
 
 
Vjerski objekti: 
 
Potpomognut je rad župnih ureda u okvirima mogućnosi Proračuna.  
 
Poljoprivreda: 
 
Poljoprivrednicima je u suradnji sa poljopirvredno-savjetodavnom službom  Čazma  
omogućena trodnevna izobrazba za održivu upotrebu pesticida. 
 
  
Gospodarstvo: 

- Putem javne tribine organiirane u domu kulture Ivanska predstavljen je 
Proračun Općine Ivanska za 2015. godinu. 

- RERA je u veljači predstavila mjeru 4. Programa ruralnog razovja RH  
podmjere 4.1. - potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva  i 4.2.- 
potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. 
Predavanje je bilo za sve pravne i fizičke osbe upisane u upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 

- U ožujku je organizirana besplatna perezentacija tečaja „Stručnjak za EU 
fonodve“ namijenjena privatnicima i obrtnicima.  

 
 
Investicije: 
- nabavljena je komunalna oprema (kante i kontejneri) vrijednosti 191.810,00 kn(bez 
PVD-a), od čega 80% sufninacira Fond za zaštitu okoliša  
- nabavljeno je komunalno vozilo vrijednosti 1.090.000,00 kn (bez PVD-a), od čega 
80% sufninacira Fond za zaštitu okoliša  
- potpisan je ugovor o izvšrenju poslova energetskog pregleda sustava javne rasvjete 
na području Općine Ivanska  u vrijednosti 61.875,00 (sa  PVD-om), od čega 80% 
sufninacira Fond za zaštitu okoliša  
- potisani su ugovori za izradu idejnog i glavnog projekta za narezvrstane ceste 
Ivanska, Gornja Petrička-Šušnjara , Stara Plošćica – Ruškovac  ( ukupne vrijednosti 
356.250,00 kn) od čeka Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinacira 
izradu projektne dokumentacije sa 80.000,00 kn 
- kandidiran je i odobren projekt uređenja dječjeg vrtića u iznosu  128.327,64 kn  , od 
čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira iznos od 87.000,00 
kn 
- kandidiran je i odobren projekt „poboljšanja energetskih svojstava zgrade Društveni 
dom Ivanska“  u iznosu od 821.777,50 od čega  Fond za zaštitu okoliša sufinancira 
iznos od 80% 
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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, spomenik Đuri Sudeti kao i prilaz crkvi u Staroj 

Plošćici, prilaz crkvi u Križicu i kalelici u Babincu sadnjom ukrasnog bilja i 
cvjetnih nasada, 

- održavana je javna rasvjeta 
- uređivane  su i održavane nerzvrstane ceste 

 
Javni radovi: 
Putem  programa „Javni radovi“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaošljavanje ,  
zaposleno je 14  osoba na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Zaposleno je 10 muških i 
4 ženske osobe. 
Zaposlenici u javnim radovima  rade  slijedeće poslove : 
Radovi na održavanju cesta koje obuhvaća : 
- planiranje terena, ručni iskop, ručno skidanje bankina, ručni popravak oštećenih 
bankina s utovarom viška materijala, 
-  šljunčanja, zatrpavanja udarnih rupa, proširivanje putova i sl., 
- sječa granja i košnja trave uz ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja, 
- radovi na uređenju kanala uz ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih 
jaraka, ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi, čišćenje i osposobljavanje 
prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala, 
- ostali poslovi na održavanju cesta: betoniranje, čišćenje prometne signalizacije, 
ručno  krčenje samoniklog grmlja i šiblja i uklanjanje barijera unutar pojasa ceste, 
pomoć kod rada stroja i  obavlja druge poslove koji su potrebni za odvijanje procesa 
rada 
Radovi na i oko mjesnih domova : 

- pomoćni poslovi čišćenja i pomoćni poslovi održavanja unutarnjeg prostora 
mjesnih domova (pranje prozora, sanitarnog čvora, čišćenje i pranje unutarnjih 
prostorija ) 

- pomoćni poslovi čišćenja i pomoćni poslovi održavanja javne površine oko 
mjesnog doma  

- uređenje okoliša oko objekata, 
- uklanjanje korova, košnja trave, uređenje postojećeg ukrasnog grmlja i sadnja 

novog, 
- drugi slični poslovi. 

Plaće i putni trošak zaposlenih u javnim radovima financira Hrvatski zavod za 
zapošljavanje u 100% iznosu. 
 
 
Mjesna  samouprava 
 
Provedni su izbori za vijeća mjesnih odbora, te su održane kontituirajuće sjednice na 
kojima su izabrani predsjednici mjesnih odbora. Izvršena je primopredaja povjerenika 
mjesnih odbora i novoizabranih predsjednika mjesnih odbora, izuzev mjesnog odbora 
Stara Plošćica koji je dva puta odbio izvršiti primopredaju.  
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Mjesni odbori, izuzev  mjesnog odbora Stara Ploščica održali su i prve radne sjednice  
na  kojima su odredili prioritete uređenja svog mjesta, prvenstveno u pogledu 
okućnica i poljskih puteva. 

  
Jedinstveni upavni odjel 
 
U jedinstvenom upravnom odjelu radilo se na svakodnevnim poslovima sukladno 
Zakonu o izdavanju 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 poslovi vezani uz 
predaju potrebnih obrazaca u skladu sa Zakonom).  
 
Iz domene komunalnog redarstva  komunalni redar  obavljao je slijedeće: 

- suradnja sa tvrtkom EKO-FLOR PLUS 
- nadzirao je rad zimske službe po naseljima  
- kontrola i ogranizacija  održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 
- izrada izvješća o izvršenju plana gospodaraenja otpadom 
- izdavanje rješenja za korištenje javnih površina 
- organizacija, nadzor i prijevoz radnika  u javnim radovima 
- obilazak kliziša   
- suradnja sa povjerenicima MO i obilazak naselja 
- izlazak  na teren i  utvrđivanje štete od poplava 
- sudjelovanje u organizaciji proslave 1.maja i Dana općine 
- izdavanje Rješenja kao I postupanje po istima  

 
 
 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. 
U suradnji za Bjelovarsko-bilogorksom županijom i udrugom umirovljenika 
predstavljen je javnosti projekt „Carstvo mudrosti“. 
U naseljima Ivanska i Stara Plošćica organiziran je tehniči pregled  trakotra u suradnji 
sa Eurohercom. 
 
                                                                                                    NAČELNIK: 

                                                                                mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing. 

 


