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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA  
 
 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA 

 

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općina Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13) , te 

Proraĉuna za 2013. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 22. sjednici održanoj 

16.04. 2013. godine donosi  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA  

U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUĈJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2013. godinu 
 

 

Ĉlanak 1. 
 Ovim Programom utvrĊuju se oblici, naĉin poticanja i promicanja društvenih 

djelatnosti, opsega, kvalitete i naĉina zadovoljavanja javnih potreba u društvenim 

djelatnostima za Općinu Ivanska, te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba za 2013. 

godini. 

 Javne potrebe iz stavka 1. ovog ĉlanka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 

- ostvarivanjem djelatnosti i pojedinaĉnih programa  ustanova kulture, udruga i organizacija 

u kulturi, te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturnoumjetniĉkog stvaralaštva, 

- podržavanjem pojedinaĉnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, 

obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 

- ulaganjem odreĊenih sredstava u obnovu, restauraciju i provoĊenje namjeni ili u 

investicijsko održavanje, adaptaciju i opremanje objekata i spomenika kulture. 

- na druge naĉine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom i drugim 

propisima. 

 

Ĉlanak 2. 
 Javne potrebe u društvenim djelatnostima na podruĉju Općine Ivanska ostvaruju se 

preko Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska. 

 

 

 

Ĉlanak 3. 
 U smislu ĉlanka 1. ovog Programa, financiranje javnih potreba u društvenim 

djelatnostima iz Proraĉuna osigurava se u Proraĉunu Općine Ivanska za 2013. godinu  u 

iznosu od 329.500  kuna za slijedeće potrebe: 

                                                                                                                                   

                                                                                                                      u kn  

I.   SREDSTVA ZA KULTURU                     71.500 

a)   Sanacija sakralnih objekata na podruĉju općine Ivanska 30.000 

b)   Potpore za kulturne manifestacija: 41.500 

  organizacija kulturne veĉeri "Đuro Sudeta"      7.000 

  plošćićko mašinanje  5.000 



-----------------Sluţbeni vjesnik  Općine Ivanska br. 2. od 18. travnja 2013.------------------- 

 3 

 obilježavanje jeziĉince u Samarica  3.000 

  memorijalni turnira „Ivan Obarljan“ 3.500 

 obilježavanje Sv. Antuna  2.000 

 

 Dan općine (plakati, pehari i dr.) 

 Božićni domjenak 

 Vatrogasni kup „Ivanje 2013“ 

 ĐurĊevo u ĐurĊicu 

7.000 

7.000 

5.000 

2.000 

 

 

 

                                                                                                                          u kn 

II.    TRANSFERI UDRUŢENJIMA GRAĐANA 258.000 kn  

a) Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata 4.000 kn 

b) Vatrogasna zajednica općine 160.000 kn 

c) Udruga invalida BBŽ 2.000 kn 

d) Udruga mladih Ivanska - NUMI 5.000 kn 

e) Udruga umirovljenika  5.000 kn 

f) KUD 30.000 kn 

g) Donacije udrugama invalida(slijepih i s dr.pos.ptrebama) 4.000 kn 

h) Politiĉke stranke – trošak lokalnih izbora 30.000 kn 

i) Redovno sufinanciranje politiĉkih stranaka sukladno 

zakonu 

 

16.000 kn 

j) Civilna zaštita 2.000 kn 

 

Ĉlanak 4. 
 Sredstva za javne potrebe u društvenim djelatnostima utvrĊena ovim Programom 

uplaćivati će se na žiro-raĉun korisnicima   prema financijskim mogućnostima Općine 

Ivanska. 

 Ako se u Proraĉunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz stavka 1. ovog 

ĉlanka uplaćivat će se prema mogućnostima Proraĉuna. 

 

Ĉlanak 5.  
 Ovaj Program stupa na snagu danom   donošenja , primjenjuje se od 01.01.2013.  i   

objavit  će se u  Službenom vjesniku.           

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:612-01/13-01/2 

RBROJ:2110/02-01-13-1 

U Ivanskoj, 16.04. 2013. 

 

   PREDSJEDNIK  

     Ivan Barbir v.r. 
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             REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA IVANSKA 

                OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 363-01/13-01/10 

URBROJ: 2110/02-01-01-13-1 

 

 

Na temelju stavke 1. toĉke 2. ĉlanka 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proĉišćeni tekst, 82/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) te ĉlanka 34.  Statuta općine Ivanska (Službeni 

vjesnik, br. 01/13.) , Općinsko vijeće općine Ivanska na svojoj  22. sjednici  održanoj 

16.travnja  2013. godine, donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o obveznom korištenju komunalne usluge odrţavanja ĉistoće 

 u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak l. 

      Ovom Odlukom utvrĊuje se obveza korištenja komunalne usluge održavanja ĉistoće u 

dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada te postupak i kaznene odredbe 

u svezi obveze korištenja spomenute usluge. 

 

Ĉlanak 2. 

      Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz domaćinstva te otpad 

koji je po svom sastavu sliĉan otpadu iz domaćinstva, a nastaje u ustanovama, uslužnim 

djelatnostima i gospodarstvu. 

 

Ĉlanak 3.    

      Općina Ivanska na temelju ugovora o koncesiji dodjeljuje ovlaštenim osobama (u 

daljnjem tekstu: koncesionar) pravo obavljanja komunalne djelatnosti održavanja ĉistoće u 

dijelu koji se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.  

       Komunalna djelatnost prikupljanja i odvoza komunalnog otpada organizirano se 

obavlja u svim naseljima na podruĉju općine Ivanska. 

 

 

 

II. OBVEZA KORIŠTENJA USLUGE SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG 

OTPADA  

 

Ĉlanak 4. 
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      Usluge održavanja ĉistoće u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog 

otpada obavezno su dužna koristiti sva domaćinstva kao i sve pravne osobe odnosno svi 

vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih prostora na podruĉju općine Ivanska, te je 

koncesionar dužan osigurati pružanje navedene usluge za sva domaćinstva te sve pravne 

osobe odnosno vlasnike ili korisnike stambenog i poslovnog prostora na podruĉju općine 

Ivanska. 

 

 

III. POSTUPAK  ZA OBVEZNO KORIŠTENJE USLUGE SKUPLJANJA I ODVOZA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

Ĉlanak 5. 

      Koncesionar kojem je povjereno obavljanje usluge skupljanja i odvoza komunalnog 

otpada dužan je svakom vlasniku ili korisniku stambenog ili poslovnog prostora koji do sada 

nije koristio uslugu organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada osigurati 

namjensku posudu za odlaganje otpada. 

 

Ĉlanak 6. 

      Obveza organiziranog zbrinjavanja kućnog komunalnog otpada ne može se osloboditi 

nijedno domaćinstvo ili pravna osoba odnosno vlasnik ili korisnik stambenog i poslovnog 

prostora. 

       Iznimno od prethodne stavke ovog ĉlanka, davatelj koncesije može dostaviti korisniku 

koncesije popis domaćinstava od kojih se na teret općine Ivanska odvozi komunalni otpad. 

      Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene navedenog popisa domaćinstava ovisno o 

materijalno-financijskoj situaciji dotiĉnih domaćinstava odnosno stanju Proraĉuna općine 

Ivanska. 

       

Ĉlanak 7. 

        Obzirom da se komunalna usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja na 

ĉitavom podruĉju općine Ivanska, vlasnici ili korisnici poslovnih i privatnih prostora koji ne 

koriste spomenutu komunalnu uslugu, dužni su je zapoĉeti koristiti u roku od 90 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke odnosno poĉetka organiziranog odvoza komunalnog otpada na 

podruĉju općine Ivanska. 

 

 

IV. KAZNENE ODREDBE 

 

Ĉlanak 8. 

      Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba kojoj je povjereno 

obavljanje komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada (koncesionar) za 

nepridržavanje odredbi iz ĉlanka 4. i 5. ove Odluke. 

         

Ĉlanak 9. 

      Globom u iznosu od 200,00 kuna kazniti će se fiziĉka osoba (vlasnik ili korisnik 

stambenog ili poslovnog prostora) i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako se ne koristi 

komunalnom uslugom održavanja ĉistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 

komunalnog otada. 
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE 

 

Ĉlanak 10. 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 

Ivanska. 

       

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                          Ivan Barbir v.r. 

  

 

                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

Klasa: 011-01/13-01/2 

Urbroj: 2110/02-01-13-23 

Ivanska, 16. travnja 2013. 

 

 

 

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Ivanska ( „Službeni vjesnik“ broj 01/13 ), 

općinsko vijeće Općine  Ivanska na svojoj 22. Sjednici održanoj 16. Travnja 2013. godine, 

donosi 

 

SUGLASNOST 

na Odluku o utvrĊivanju grobne naknade na podruĉju Općine Ivanska 

 

I. 

 Općinsko vijeće općine Ivanska daje Suglasnost komunalnom poduzeću KOMI d.o.o., 

Ivanska, S.Kolara 1., na Odluku o utvrĊivanju grobne naknade na podruĉju općine Ivanska. 

 

II. 

 Odluka o utvrĊivanju grobne naknade sa cjenikom vidine grobne naknade sastavni je 

dio ove Suglasnosti. 

III. 

 Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK                 

                                                                            Ivan Barbir v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402 – 01/13 – 01/7 

URBROJ: 2110/02 – 01 – 13 – 2 

Ivanska, 16. travnja 2013. 

 

 

 

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“, broj: 01/13.), 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 22. sjednici održanoj 16. travnja 2013. godine 

donosi 

 

 

ODLUKU 

o isplati sredstava Buban Ivanu iz Babinca 60 

 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće općine Ivanska donosi odluku da se iz proraĉunskih sredstava općine 

Ivanska odobrava se isplata u iznosu od 25.000,00 kn za kupnju crijepa.  

 

 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Obrazloţenje: Općinskom vijeću općine Ivanska obratio se Buban Ivan sa zamolbom za 

financijsku pomoć pri  obnovi izgorjele kuće i gospodarskog objekta u požaru dana 04. 

travnja 2013. Temeljem zamolbe općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo je jednoglasnu 

odluku kojom se obitelji Ivana Bubana odobrava financijska pomoć u iznosu od 25.000,00 

kuna. 

 

 

 

          PREDSJEDNIK 

    Ivan Barbir v.r. 
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Klasa:021-05/13-01/4 

Urbroj: 2110/02-01-13-1 

Ivanska, 16.04. 2013. 

 

 

 

Na temelju ĉlanka 34. Statuta Općine Ivanska  ("Službeni vjesnik", broj 01/13) 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 22. sjednici održanoj16.04. 2013. godine donosi  

 

 

 

ODLUKU  

o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Ivanska  

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Ivanska raspušta se sa danom   raspisivanja izbora za izbor 

ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne ) samouprave . 

 

 

 

II. 

Ova Odluka objavit će se u službenom vjesniku općine Ivanska  

 

 

 

PREDSJEDNIK 

                 Ivan Barbir v.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

 OPĆINSKO VIJEĆE  



-----------------Sluţbeni vjesnik  Općine Ivanska br. 2. od 18. travnja 2013.------------------- 

 9 

S A D R Ţ A J  
 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA 

 
 

 
 

 

1.  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na podruĉju Općine 

Ivanska za 2013. godinu……………………...………………………………... 

 

2 

2.  Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge odrţavanja ĉistoće u 

dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada ………...... 

 

4 

3.  Suglasnot na Odluka o utvrĊivanju grobne naknade na podruĉju općine 

Ivanska………………..………………………………………………………... 

 

6 

4.  Odluka o isplati sredstava Buban Ivanu iz Babinca 60…………….………... 7 

5.  Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Ivanska.………………… 8 

„Službeni vjesnik“ -  Službeno glasilo Općine Ivanska 

Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel 

Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska 
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