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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

                           NAČELNIK  

 
 
Klasa:022-01/14-01/2 
Urbroj:2110/02-02-14-1 
Ivanska, ožujak 2013. 
 
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 2013. 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 prijedlog rebalansa Proračuna za 2013 godinu 
i  godišnjeg proračuna Općine 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. 

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti 
načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
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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.  
 
Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2013. 
 
Na području kulture održano je  nekoliko manifestacija i to:  

- višednevno je obilježen Dan općine, 
- održana je manifestacija „Ploščičko mašinanje“ u Staroj Plošćici, sufinanciran 

je projekt NRF-2013  u organizaciji NUMI,  
- održano je Županijsko natjecanje orača ,  
- predstavnica naše općine sudjelovala je na izboru najuzornije  seoske žene 

RH na čijem je natjecanju predstavnica Općine Ivanska Mirela Rajčević  
ponijela titulu najuzornije seoske žene, 

- održan je božićni sajam kroz 4 nedjelje adventa. 
 
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.  
 
Financijski je potpomognut i rad  udruge umirovljenika Općine Ivanska.  
 
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 500,00 kn rodiljama s područja 
općine, kroz prigodno darivanje djece povodom božićnih blagdana, te raspodjelom 
naknade za ogrjev socijalno ugroženih.  
Sufinanciran je rad Crvenog križa, najugroženijim stanovnicima naše općine plaćani  
su osnovni troškovi stanovanja, a povodom obilježavanja Dana općine  nagrađeni su 
i redovni studenti. 
 
Vatrogastvo: 
 
Na području općine djeluje osam vatrogasnih društava udruženih u vatrogasnu 
zajednicu općine. Vatrogasna zajednica općine. Nakon lokalnih izbora u lipnju 
mjesecu općina je nastavila financiranje vatrogastva. Iako su proračunska sredstva 
doznačena u mjesecu lipnju Vatrogasnoj zajednici općine, Vatrogasno društvo 
Ivanska kao temeljna vatrogasna postrojba, prema Planu zaštite od požara, nije od 
mjeseca svibnja na ovamo registriralo novo kupljeni kamion za vatrogasne 
intervencije te je time dovelo u pitanje ukupnu spremnost temeljne vatrogasne 
postrojbe za gašenje požara.Općina je zatržila Vatrogasnu zajednicu općine da 
imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
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uskladi sa Zakonoim o vatrogastvu, a što do kraja promatranog razdoblja nije 
izvršeno.  
Općina je tijekom promatranog razdoblja dodatno potpomogla vatrogasna društva, 
Srijedska, Samarica i Donja Petrička. Kako je navalno vozilo dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Donja Petrička,  bilo neregistrirano i van upotrebe od mjeseca 
svibnja do mjeseca rujna, općina je dodatno potpomogla navedeno vatrogasno 
društvo.  
 
Vjerski objekti: 
Potpomognut je rad Župa Ivanska, Stara Plošćica i Samarica. 
 
Poljoprivreda: 
U proteklom razdoblju uređena su dva sabirališta mlijeka kojima su prijetila 
zatvaranja  zbog neuređenosti. 
Nastavljeno je sufinanciranje polica osiguranja usjeva poljoprivrednika s područja 
Općine Ivanska. 
 
Investicije: 
Asfaltiran je  dio trga kralja Tomislava  i manji dio autobusnog stajališta.  
Na dječjem vrtiću „Ivančica“ Ivanska zamijenjena je vanjska stolarija,  projekt je 
izvršen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
   
U području komunalnih djelatnosti 
 
Izvršeno je slijedeće:     

- redovno su održavane sve javne površine i mjesna groblja   
- uređivan je i čišćen okoliš oko mjesnih i vatrogasnih domova  
- uređivani su mjesni domovi sukladno financijskim mogućnostima općine  
-  za sva domaćinstva na području Općine Ivanska organiziran je odvoz  

komunalnog otpada putem tvrtke Eko flor plus d.o.o. te su osigurane kante za  
kućni komunalni otpad  

- uređen je centar Ivanske na način da su: postavljene nove klupe i obnovljene 
stare, nabavljeni su novi koševi za otpad na javnim površinama, nabavljen je 
oglasni stup, uređen je prostor ispred općinske zgrade nasipavanjem kamena i 
nabavkom graničnih parkirnih elemenata, posađeno je cvijeće ispred općinske 
zgrade te.su posađene i trajnice (ruže) uz nogostup kao i ispred crkve 

- djelomično je obnovljen spomenik hrvatskim braniteljima u centru Ivanske 
- posađeno je cvijeće i uređeno parkiralište ispred crkve u Staroj Plošćici kao i 

trajnice (ruže) na parkiralištu ispred mjesnog groblja 
- uređen je i obnovljen „trokut“  odnosno dječje igralište, kupnjom nove opreme 

za dječje igralište  i renoviranjem postojeće, 
- održavane su i nasipavane nerazvrstane ceste u gotovo svim nasedljima naše 

općine, vršen je iskop odvodnih jaraka 
- izvršeno je strojno uklanjanje drvenastog raslinja prema zahtjevima 

povjerenika mjesnih odbora (malčiranje)   
- ograđivana su mjesna groblja  u Srijedskoj i Kolarevom Selu 
- izvršena je dopuna javne rasvjete u naseljima Srijedska, Ivanska, Rastovac i 

Samarica 
- postavljene su natpisne ploče na ulazu u naselja Rastovac, Križic, Utiskani, 

Gornja Petrička 
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- postavljene su na granicama općine natpisne table dobrodošlice u općinu 
Ivanska 

- izvršena je zamjena dotrajale prometne signalizacije u centru Ivanske  
- izvršeno je novo božično ukrašavanje općinskog središta kao i vanjsko 

ukrašavanje svih društvenih domova  
- komunalno poduzteće KOMI do.o.o. zatečeno je u vrlo lošem stanju i to sa 

velikim dugom prema poreznoj upravi (blokada žiro-računa), velikim dugovima 
prema dobavljačima, kao i više mjesečnim neisplaćenim plaćama zaposlenima  

- podnesen je zahtjev za predstećajnu nagodbu u cilju pokušaja spašavanja 
poduzeća 

- zbog blokade žiro-računa i odlaska svih zaposlenih iz KOMI d.o.o. osnovano 
je novo komunalno poduzeće IVANKOM j.d.o.o. i imenovan je novi direktor 
poduzeća  
 
  

Jedinstveni upavni odjel 
 
U jedinstvenom upravnom odjelu radilo se na svakodnevnim poslovima sukladno 
Zakonu u pogledu izdavanja rješenja za komunalni doprinos, primanja zahtjeva za 
vodovodne priključke te izdavanje rješenja za iste, 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).  
Izvršen je preustroj odjela na način da je putem javnog natječaja zaposlen komunalni 
redar, a zbog racionalizacije poslovanja ukinuto je radno mjesto administrativno - 
komunalni referent.  
 
Tijekom mjeseca rujna 2013. raspušteni su svi mjesni odbori na poručju Općine 
Ivanska , jer nisu radili u skladu sa zakonom, te  su imenovani povjerenici mjesnih 
odbora. 
 
 
Po programju Javnih radova koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, u 
navedenom  periodu zaposleno je 8 djelatnika na komunalnim poslovima. 
 
Za potrebe Dječjeg vrtića jedinstveni upravni odjel radi na poslovima obračuna plaća i 
računovodstveno - financijskim poslovima. 
 
  
 
                                                                                                    NAČELNIK: 

                                                                                        mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing. 

 


