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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA
Temeljem ĉlanka 8. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj
138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14) i ĉlanka 32. Statuta Općine Ivanska
(„Službeni vjesnik“ broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Ivanska, na telefonskoj sjednici
održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću:
ODLUKU
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata
Ĉlanak 1.
Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti od dana 4. studenoga 2013.
godine propisan je raspored, poĉetak i završetak radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti
na podruĉju Općine Ivanska kao i kriteriji za drugaĉiji raspored, poĉetak i završetak radnog
vremena za pojedine ugostiteljske objekte.
Ĉlanak 2.
Ĉlankom 5. stavak 1. toĉka 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
od 4. studenoga 2013. godine odreĊeno je da ugostiteljski objekti iz skupina „Barovi“
(kavana, disco klub, caffe bar, pivnica, buffet, krĉma, konoba, klet) mogu poĉeti raditi od
6,00 sati i završiti u vremenu od 24,00 sati, a u dane vikenda produženo od 6,00 sati do 2,00
sati.
Ĉlanak 3.
Temeljem odredba ĉlanka 8. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti produžuje se
radno vrijeme ugostiteljskih objekata opisanih u ĉlanku 2. ove odluke na naĉin da navedeni
ugostiteljski objekti za vrijeme trajanja svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u
Brazilu od 12. lipnja 2014. godine do 13. srpnja 2014. godine, u dane kada su na rasporedu
utakmice hrvatske nogometne reprezentacije mogu raditi tijekom tjedna u vremenu od 6,00
sati pa sve do 2,00 sati narednog dana dok vikendima rade u skladu sa postojećom odlukom o
radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti.
Ĉlanak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
Ĉlanak 5.
Sa prestankom važenja ove odluke u cijelosti se na radno vrijeme primjenjuje Odluka
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti od 4. studenoga 2013. godine.
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:335-01/14-01/1
Urbroj:2110/02-01/14-1
Ivanska, 10.lipnja 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA

Na temelju ĉlanka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik , 01/13 i 11/13)
općinski naĉelnik donosi
ODLUKU
o sufinanciranju premije osiguranja usjeva
na podruĉju Općine Ivanska u 2014. godini
Ĉlanak 1.
Općina Ivanska će u 2014. godini poljoprivrednicima na svom podruĉju sufinancirati
premiju osiguranja usjeva i nasada od elementarnih nepogoda - tuĉa i mraz u iznosu 25%
premije osiguranja. Maksimalan iznos koji se može isplatiti jednom osiguraniku iznosi 500,00
kuna.
Ĉlanak 2.
Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u proraĉunu općine Ivanska za 2014. godinu,
konto 35231 – Subvencije poljoprivrednicima –osiguranje usjeva.
Ĉlanak 3.
Sredstva sufinanciranja u 2014. godini doznaĉit će se osiguravajućim društvima s
kojima će se sklopiti ugovor za 2014. godinu na temelju ispostavljenih faktura te priloženih
primjeraka polica osiguranja na kojima je vidljivo istaknut ukupan iznos premije osiguranja te
udjeli plaćanja Općine Ivanska odnosno osiguranika.
Ĉlanak 4.
Pravo na subvenciju imaju ona poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, imaju prebivalište na podruĉju Općine Ivanska, kojima se
poljoprivredne površine koje osiguravaju nalaze na podruĉju Općine Ivanska i koja su
podmirila obveze prema Općini Ivanska i komunalnom poduzeću "Ivankom j.d.o.o."
Ĉlanak 5.
Ovu odluku provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska.
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Ĉlanak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA: 402-07/14-01/03
URBROJ:2110/02-02-14-1
Ivanska, 10. lipnja 2014.
OPĆINSKI NAĈELNIK
mr.sc. Josip Bartolĉić, dipl.ing., v.r.

SADRŽAJ
Str.
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA

1. Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

2.

AKTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA
1.

Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva na poruĉju Općine Ivanska u
2014. godini
3.

„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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