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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

                           NAČELNIK  

 
 
Klasa:022-01/14-01/3 
Urbroj:2110/02-02-14-1 
Ivanska,  srpanj 2014. 
 
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 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 općinski načelnik Općine Ivanska , u okviru svog djelokruga, 
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 
zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje 
općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata 
Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i 
prihodima i rashodima Općine, utvrdio  I.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 : cesta,  
hrvatskih voda, regionalnom razvojnom agencijom, upravnim tijelima županije kao i 
uredima državne uprave u županiji. Tijekom promatranog razdoblja održano je i više 
radnih sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede te Fondu za energetsku učinkovitost. 
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U sklopu redovnih aktivnosti rješavanja imovinskih prava te uknjižbe vlasništva 
općine nad nekretninama u vlasništvu države, surađivao sam sa uredom za 
upravljanje državnom imovinom, a u tijeku je rješavanje vlasničkih odnosa za 
nekretnine na području općine Ivanska. Održavani su i redovni susreti sa 
Povjerenicima mjesnih odbora o problemima u svakom pojedinom naselju. 

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.  

             
II.      DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
  
U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je slijedeće : 
 
U području obrazovanja sufinancirao se rad predškolske ustanove Dječji vrtić kojem 
je osigurana isplata plaće i djela materijalnih troškova sukladno Zakonu u iznosu od 
211.500 kn. 
 
Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje siječanj –lipanj 2014. 
Potpomognut je odlazak  učenika Osnovne škole Ivanska na državna prevenstva 
(povijest, sport, vjeronauk i dr.) 
 
Program javnih potreba iz kulture bio je vrlo  opsežan i sadržajan  pa je održano 
nekoliko manifestacija i to: 

- višednevno  su obilježeni dani Đure Sudete 
- višednevno je obilježen Dan općine  
- održan je  županijski izbor najuzornije seoske žene  ,  

 
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 i zdravstva učinjeno je slijedeće: 
 
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju kroz 
sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Ivanska i to korisnika slabijeg 
imovinskog stanja, pravo na jednokratnu pomoć od 1.000,00 kn rodiljama s područja 
općine,   sufinanciran je boravak u poliklinici Suvag djetetu s poteškoćama u ravzoju,  
sufinanciran je rad Crvenog križa, najugroženijim stanovnicima naše općine plaćani  
su osnovni troškovi stanovanja, za Uskrs najugroženiji stanovnici darivni su 
prehrambenim poklon paketima,  a povodom obilježavanja Dana općine  nagrađeni 
su i redovni studenti. 
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Vatrogastvo: 
 
Na području općine djeluje osam vatrogasnih društava udruženih u vatrogasnu 
zajednicu općine. Tijekom proteklog vremena suradnja sa VZO općine Ivanska nije 
se promijenila na bolje te je glavni županijski vatrogasni zapovjednik u svome 
izvješću ustvrdio kako VZO općine Ivanska ne radi sukladno Zakonu o vatrogastvu. 
Nažalost i inspekcijski nadzor nadležne inspekcije ureda državne uprave potvrdio je 
kako sve do inspekcijskog nadzora VZO Ivanska nije poštivala Zakon o vatrogastvu 
kao niti vlastiti Statut kao temeljni akt udruge. Financiranje vatrogastva osigurano je 
temeljem odluke općinskog vijeća direktno preko DVD-a. 
 
Vjerski objekti: 
Potpomognut je rad   župnih  ureda Stara Plošćica i Samarica. 
 
Poljoprivreda: 
U proteklom razdoblju uređena uređena su  sva sabirališta mlijeka kojima su prijetila 
zatvaranja  zbog neuređenosti. 
Nastavljeno je sufinanciranje polica osiguranja usjeva poljoprivrednika s područja 
Općine Ivanska. 
 
Investicije: 
Na društvenom domu Samarica  zamijenjena je stolarija u suradnji sa BBŽ (suradnja 
je potpisana 2013. no radovi su izvedeni u siječnju 2014.)  
Potpisan je Ugovor o realizaciji  Internet Hot-spot Croatia , dio radova je odrađen do 
kraja lipnja, a ostatak radova mora biti dovršen do 01. listopada 2014. 
Potpisana je promemorija  o suradnji BBŽ i  Općine Ivanska na projektima : 
dogradnje Osnovne škole Ivanska, asfaltiranju ceste u Samarici i Donjoj Petrički, 
izgradnji vodovoda u naseljima Đurđic, Križic, Srijedska, Babinac, Gornja Petrička , 
Donja Petrička i Samarica. 
 
Gospodarstvo: 
Objavljen je javni poziv za distribuciju vode na području Općine Ivanska. 
Početkom godine Općina je pomogla komunalnom poduzeća Ivankom j.d.o.o. da 
kupi osnovna sredstva od komnalnog poduzeća KOMI d.o.o. koje je  porezna 
prodavala  na javnoj dražbi.  Kupnjom  osnovnih sredstava za Ivankom j.d.o.o. 
stovreni su osnovni preduvjeti za daljni rad za djelatnost za koju su registrirani. 
U lipnju je  za KOMI d.o.o. Ivanska otvoren i zatovren stečaj i to je podzeće otišlo u 
povijest. 

 
   
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  nekih vatrogasnih domova  
- organizran je odvoz glomaznog otpada   
- uređen je centar Ivanske  sadnjom ukrasnog bilja i cvjetnih nasada, 
- postavljene su dvije klupe kod spomenika hrvatskih branitelja, 
- održavana je javna rasvjeta 
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- porušeni su borovi na ulasku u Ivansku od strane Bjelovara, te je zemljište 
uređeno dovozom zemlje i ravnanjem, 

- obnovljen je dotrajali tereni mosta i napravljen je novi pješački most na kanalu 
Ivanska 

 
Jedinstveni upavni odjel 
 
U jedinstvenom upravnom odjelu radilo se na svakodnevnim poslovima sukladno 
Zakonu u pogledu izdavanja rješenja za komunalni doprinos, 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 analitoičkog 
knjigovodstva dugotrajne imovine, te drugi polsovi vezani uz predaju potrebitih 
obrazaca u skladu sa Zakonom).  
Iz domene komunalnog redarstva  komunalni redar  obavljao je slijedeće: 

- kontrolirao rad zimske službe po naseljima 
- suradnja sa tvrtkom EKO-FLOR PLUS 
- izdavanje naloga  
- Ivanska – 2 naloga 
- Križic – 1 nalog 
- postupanje sa lešinom lisice 
- Izrada Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu 
- utvrđivanje lokacija autobusnih stajališta po naseljima  
- izdavanje Rješenja za korištenje javne površine ( 10 rješenja ) 
- izrada sažetka Odluke o komunalnom redu  
- surađivao  je  sa brojnim inspekcijama i državnim tijelima nadležnima za svoje  

područje rada koji su preuzimali predmete za koje su nadležni, pomagali mi 
savjetom i sl. 

- izdavanja Rješenja i raspodjele javnih površina za obavljanje zabavnih, 
trgovačkih i ugostiteljskih radnji vezanih uz Dan općine. 

 
Izvršen je preustroj odjela na način da je na određeno vrijeme zaposlen viši referent  
za infrastrukturu i  provedbu  projekata.  
 
Po programju Javnih radova koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, u 
navedenom  periodu zaposleno je 4 djelatnika na poslovima  pomoć starijima i 
nemoćnima. 
 
Na rodovima 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 radi na poslovima obračuna plaća i 
računovodstveno - financijskim poslovima. 
 
                                                                                                     NAČELNIK: 
                                                                                        mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing. 


