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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 26. srpnja 2013.---------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI NEČELNIKA OPĆINE IVANSKA

Na temelju ĉlanka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samouprava
(„Narodne novine“ br. 33/01.,60/801.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11.,144/12 i 19/13.)
i ĉlanka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik , br 01/13) Općinski naĉelnik Općine
Ivanska, dana 18. 06.2013. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju odgovorne osobe
za elektronsko plaćanje

I.
Odgovornom osobom za elektronsko plaćanje po poslovnom raĉunu Općine Ivanska
broj: 2340009-1816100001 imenuje se:
1 . Josip Bartolĉić iz Ivanske, Trg kralja Tomislava 3., OIB: 45306532096- naĉelnik
Općine Ivanska.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska .
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKI NAĈELNIK

Klasa:080-08/13-01/1
Urbroj:2110/02-01-02-2
Ivanska, 18.06.2013.

NAĈELNIK:
mr.sc. Josip Bartolĉić, dipl.ing, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKI NAĈELNIK
Klasa:011-01/13-01/4
Urbroj:2110/02-02-13-1
Ivanska, 09.srpnja 2013.
Na temelju ĉlanka 48. Statuta Općine Ivanska (Služeni vjesnik 01/13), naĉelnik Općine
Ivanska donosi
ODLUKU
o imenovanju osobe ovlaštene za uvid u
financijsku dokumentaciju
Općine Ivanska

I.
Ovom Odlukom naĉelnik Općine Ivanska imenuje i ovlašćuje zamjenika naĉelnika
Željka Mavrin iz Babinca 28., osobom ovlaštenom za uvid u financijsku dokumentaciju
Općine Ivanska.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
NAĈELNIK:
mr.sc. Josip Bartolĉić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKI NAĈELNIK
REPUBLIKA HRVATSKA
KLASA: 363-01/13-01/17
URBROJ:
2110/02-02-13-1
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
Ivanska, 22. srpnja
2013.
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKI NAĈELNIK
Na temelju st. 4. ĉl. 48 i ĉl. 88. Statuta Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska br. 03/13)
i dopisa tvrtke „EKO-FLOR
d.o.o. broj: 343/I/2013, naĉelnik Općine Ivanska donosi
REPUBLIKAPLUS“
HRVATSKA
sljedeću
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ODLUKU

OPĆINA IVANSKA Toĉka 1.
OPĆINSKI
NAĈELNIK PLUS“ d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 180/C, OIB:
Odobrava se tvrtki „EKO-FLOR
50730247993, da na podruĉju svih naselja na podruĉju Općine Ivanska pristupi
organiziranom prikupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada.
Toĉka 2.
Obavljanje djelatnosti iz prethodne toĉke ove Odluke dozvoljava se tvrtki „EKOFLOR PLUS“ d.o.o. do završetka natjeĉajnog postupka kojeg će Općina Ivanska provesti u
svrhu odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije sakupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa podruĉja Općine.
Toĉka 3.
Tvrtka „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. obvezuje se svim korisnicima sa podruĉja Općine
Ivanska besplatno dostaviti na korištenje odgovarajuću kantu/posudu za odlaganje
komunalnog otpada.
Toĉka 4.
Odobrava se tvrtki „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. izvršavanje komunalne usluge iz toĉke 1. ove
Odluke po cijeni koja za domaćinstva (fiziĉke osobe) iznosi 45,00 kn mjeseĉno, za pravne osobe
108,00 kn mjeseĉno za kantu od 120 lit; 135,00 kn za kantu od 240 lit.; 405,00 kn za spremnik od
1100 lit. odnosno 1.312,50 kn za kontejner od 7 m3 (u naprijed navedene cijene ukljuĉen je PDV).

Toĉka 5.
Sukladno odredbama prethodnih toĉaka ove Odluke sa tvrtkom „EKO-FLOR PLUS“
d.o.o. potpisati će se odgovarajući ugovor u kojem će se definirati ostala prava i obveze
vezane uz obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa
podruĉja Općine Ivanska.
Toĉka 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom vjesniku Općine
Ivanska, a objaviti će se i na oglasnoj ploĉi Općine.
NAĈELNIK:
mr.sc. Josip Bartolĉić, dipl.ing.v.r.
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Na temelju ĉlanka 48. Statuta Općine Ivanska (Služeni vjesnik 01/13), naĉelnik Općine
Ivanska donosi
ODLUKU
o imenovanju osobe za nadzor na javnim radovima
i kontrolu i organizaciju rada komunalnog poduzeća KOMI d.o.o

I.
Ovom Odlukom naĉelnik Općine Ivanska imenuje i ovlašćuje Ivanu Peršić iz
Križica 104., OIB:54108188371 osobom ovlaštenom za nadzor na javnim radovima i za
kontrolu svih radova i organizaciju rada komunalnog poduzeća , te ovjeru radnih naloga
koji se odnose na Općinu Ivanska.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
BJELVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
NAĈELNIK
Klasa:011-01/13-01/5
Urbroj:2110/02-02-13-1
Ivanska, 17.srpnja 2013.

NAĈELNIK:
mr.sc. Josip Bartolĉić, dipl.ing., v.r.

Na temelju ĉlanka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008 i 61/11.) i ĉlanka 48. Statuta
Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13), naĉelnik Općine Ivanska dana 26. srpnja
2013.donosi:
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska
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Ovom Odlukom ĉlana 4.. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Ivanska mijenja se te se iza radna mjesta III kategorije iza rednog broja 3. dodaje
broj 4. koji glasi:
Redni broj: 4
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: KOMUNALNI REDAR
Struĉno znanje: - srednja struĉna sprema graĊevinskog ili tehniĉkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni struĉni ispit/ili uz uvjet polaganja
- poznavanje rada na raĉunalu
- vozaĉka dozvola B kategorije
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane ĉlankom 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz ĉlanaka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).
Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni struĉni ispit, a kojeg su
dužni položiti u zakonskom roku.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Na natjeĉaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ĉlanak 2.
U ĉlanku 5.
Komunalni
redar

Opis poslova utvrĊenih radnih mjesta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:



(1 Izvršitelj)








nadzire provoĊenje odluka i drugih akata i oblati komunalnog
gospodarstva, a naroĉito komunalnog reda,
obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih , trgovaĉkih i drugih objekata
u dijelu koji se odnosi na komunalni red,
donosi rješenje iz oblasti komunalnog redarstva,
izriĉe mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
nadzire rad poslovnih subjekata koji za raĉun Općine, temeljem
ugovora obavljaju komunalne djelatnosti,
obavlja nadzor nad održavanjem reda i ĉistoće nad javnim i javno
prometnim površinama,
obavlja nadzor nad održavanjem ĉistoće na javnim površinama,
odvozu smeća,
obavlja nadzor nad stanjem lokalnih-nerazvrstanih cesta , poljskih
makadamskih puteva
obilazi teren te na temelju uoĉenog stanja predlaže donošenje
odreĊenih odluka ili poduzimanje potrebitih radnji u cilju
unaprijeĊenja kvalitete stanovanja i života u Općini,
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sudjeluje u izradi akata iz djelokruga svog rada,
vodi upravne i struĉne poslove iz samoupravnog djelovanja općine
vezane na pripremu i praćenje realizacije programa održavanja
komunalne infrastrukture, održavanje i gradnje nerazvrstanih cesta,
poljskih puteva, ureĊenje prometa, održavanje i ureĊenje javnih
površina i sl.
prima stranke
o obavljenim zadacima komunalni redar vodi dnevnik i daje ga na uvid
naĉelniku, zamjeniku naĉelnika, predsjedniku vijeća i proĉelniku,
prati i prouĉava propise iz djelokruga rada
obavlja i druge poslove po nalogu naĉelnika i proĉelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,

Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
NAĈELNIK
Klasa: 011-01/13-01/6
Urbroj:2110/02-02-13-1
Ivanska, 26. srpnja 2013.

NAĈELNIK:
mr.sc.Josip Bartolĉić, dipl. ing.,v.r.
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SADRŽAJ
AKTI NAĈELNIKA OPĆINE IVANSKA
1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronsko plaćanje………........
2. Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za uvid u financijsku dokumentaciju
Općine Ivanska……………………………..…………………………………...
3. Odluka o odvozu komunalnog otpada
4. Odluka o imenovanju osobe za nadzor na javnim radovima i kontrolu i
organizaciju rada komunalnog poduzeća KOMI d.o.o………………………
5. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog
upravnog odjela Općine Ivanska …………………………………………...…

„Službeni vjesnik“ - Službeno glasilo Općine Ivanska
Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel
Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska
Tel.887-141, fax.887-422
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