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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

                           NAČELNIK  

 
Klasa:022-01/16-01/9 
Urbroj:2110/02-02-16-1 
Ivanska, srpanj  2016. 
 
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  2016. GODINE   

   
I.       UVODNI DIO 

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. 

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. 
 
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  2016. 
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Program javnih potreba iz kulture bio je vrlo  opsežan i sadržajan  pa je 
održano nekoliko manifestacija i to: 
 

- kazališni festival  u suradnji sa Nezavisnom udrugom mladih 
- održan je prvi  Ivančaki fašenjak  sa fašenjakom povorkom i balom pod 

maskama  
- u suradnji  sa Nezavisnom udrugom mladih Općine Ivanska obilježen je 

međunarodni Dan žena  podjelom karanfila  
- obilježen  je blagdan Uskrasa postavljanjem „Pisanice od srca“ i održavanjem 

prigodnog programa 
- održana je višednevna  manifestacija „Dani Đure Sudete“  na sjećanje i čast 

književniku i pjesniku  Đuri Sudeti (1903.-1927.) rođenom u Staroj Ploščici. 
- organiziran je NRF 2016 kao uvod u višednevni program proslave Dana 

Općine 
- organiziran je i održan višednevni program obilježavanja Dana općine  za sve 

žitelje Općine Ivanska i sa  sadržajem za generacije od  „7-77„ godina 
- obilježeni su Dani sela Paljevine i Srijedska  

 
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.  
 
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 1.500,00 kn rodiljama s područja općine 

 najugroženijim stanovnicima naše općine plaćani  su osnovni troškovi 
stanovanja 

 najugroženiji stanovnici darivni su prehrambenim poklon paketima – uskršnje 
darivanje  

 
 
Vatrogastvo: 
 
 U području vatrogastva i dalje je nastavljeno financiranje vatrogasne zajednice 
općine sa ciljem ostvarivanja ciljeva i zadaća temeljem zakona o vatrogastvu. 
Suradnja sa vatrogasnom zajednicom je i u promatranom vremenu na niskoj razini 
prvenstveno zbog odbijanja suradnje vatrogasne zajednice kao i neprovođenja 
odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika kako vatrogasne 
zajednice tako i pojedninih DVD – a. Ostvarena je vrlo dobra suradnja sa novim 
glavnim zapovjednikom vatrogasne zajednice žpanije. 
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Vjerske zajednice: 
 
Suradnja sa vjerskim zajednicama je u okviru očekivanog. 
U skladu sa financijskim mogućnostima Općina Ivanska je potpomagala rad vjerskih 
zajednica.   Za župnu Crkvu Ivanska kupljen je kip Sv. Ivana Krsititelja , budući da je 
prethodni kip pao i razbio se .  
U tijeku je i riješavanje problema postavljanja antene na župnu Crkvu Ivanska , radi 
uspostavljanja mreže besplatnog  bežičnog interneta. 
 
Gospodarstvo: 
 

 potpisan je Sporazum o suradnji sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom na 
projektima od važnosti za općinu i županiju i to za : 

- postizanje energetske učinkovitosi u Osnovnoj školi Ivanska 
- asfaltiranje prometnica na području Općine Ivanka (modernizacija  

dionice Donja Petrička – Samarica i asfaltiranje ceste u naselju 
Rastovac) 

- izgradnju doma u Kolarevom selu 
- izgradnju vodovodne mreže na području Općine Ivasnka  

 
Investicije: 

- -izrađena je projektna dokumetnacija  za nogostup u naselju Babinac 
- u tijeku je ishođenje građevinskih dovzola za izgradnju nerazvrstanih cesta na 

području Općine Ivanska I faza:  Ivanska kat. čest. 2069, Rastovac kat čest. 
2076/1 , Đurđic  kat. čest. 929, Srijedska kat. čest. 592, Stara Plošćica kat. 
čest.578/2 i 575/2, Narta kat čest. 2082,1920/1 i 1948 

- završeni su radovi na poboljšanju energetskih svojstava zgrade društvenog 
doma Ivanska 

 

U području komunalnih djelatnosti 
 
Izvršeno je slijedeće:     

- redovno su održavane sve javne površine na  području  Općine Ivanska  
- uređivan je i čišćen okoliš oko mjesnih i vatrogasnih domova  
- održavana je javna rasvjeta 
- uređivane  su i održavane nerzvrstane ceste 

U tijeku je  riješavanje problematike  prilaznog puta za groblje u naselju  Srijedska. 
 

Javni radovi: 
Putem  programa „Javni radovi“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaošljavanje ,  
zaposleno je 5  ženskih osoba  po programu „program javnih radova za aktivaciju 
žena u lokalnoj zajednici“ na određeno vrijeme od 6 mjeseci. 
Zaposlenice  u javnim radovima  rade  slijedeće poslove : 

- pomoć u dostavi namirnica 
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika 
- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora 
- pomoć pri oblačenju i svlačenju 
- briga o higijeni i osobnom izgledu 
- pomoć u socijalnoj integraciji 
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje 

računa, dostava pomagala i sl.) 
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje 
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- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima  
U navedenom programu zaposlene su : Kristina Križan iz Samarice, Marijana 
Hađasija iz Donje Petričke, Snježana Grgić iz Srijedske, Draženka Daničić iz Donje 
Petričke i Sanela Grgić iz Srijedske.  
 
Plaće  zaposlenih na javnim radovima financira je Hrvatski zavod za zapošljavanje u 
100% iznosu. 
 
Mjesna  samouprava 
 
Vijeća mjesnih odbora održali su svoje sjednice na kojima su rapravljali o komunalnoj 
problematici u svojim naseljima.  

 
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: 

- kontrola i organizacija  održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 
- izdavanje rješenja za korištenje javnih površina 
- suradnja sa  predsjednicima  MO i obilazak naselja 
- izlazak  na teren na pozive mještana  
- sudjelovanje u pripremnim radnjama  legalizacije domova  
- sudjelovanje u organizaciji  proslave Dana općine  
- izdavanje naloga za održavanje privatnih površina  
- zbrinjavanje napuštenih životinja u suradnji sa Veterinarskom stanicom Kutina 
- poslove povjerenika MO Stara Plošćica  

 
 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. 
 
 
                                                                                                    NAČELNIK: 

                                                                                mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing. 


