
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj  1.                                                                  Ivanska,20,veljače  2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----------------Službeni vjesnik  Općine Ivanska br. 1. od  20.veljače 2017.----------------- 

 2 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA  
 

 

AKTI  OPĆINSKOG  VIJEĆA  
  

   

 

Na temelju  članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj: 

01/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 

17.veljače 2017. godine   

 

ODLUKU 

 o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća  

Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2016. godinu   

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska  prihvaća  izvješće  o radu komunalnog poduzeća 

Ivankom j.d.o.o. Ivanska   za 2016. godinu.  

 

Članak 2. 

 Ovaj  Odluka   stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa:363-01/17-01-5 

Urbroj:2110/02-01-15-2 

Ivanska, 17.02.2017. 

 PREDSJEDNICA : 

                                                                                                                     Ivana Peršić v.r. 

 

Na temelju članaka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i 

članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 01/13), Općinsko 

vijeće Općine Ivanska na 24. sjednici održanoj dana 17.veljače 2017. godine, donijelo je: 

O D L U K U 
 

o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Ivanska 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Pokreće se izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska 

Polja (Službeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 10/05 i Službeni vjesnik Općine 

Ivanska broj 02/08 i 03/11), u daljnjem tekstu „III. id PPUO Ivanska“. 
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Članak 2. 

Nositelj izrade III. id PPUO Ivanska je Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska (u 

daljnjem tekstu „Nositelj izrade“). 

 

II. PRAVNA OSNOVA 

 

Članak 3. 

Postupak izrade i donošenje, te sadržaj III. id PPUO Ivanska utvrđen je na osnovu 

odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Pravilnika o 

sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardima elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 i 

163/04), te drugih odnosnih zakona i posebnih propisa. 

III. id PPUO Ivanska izrađivat će se kao ciljane, te se tijekom izrade i donošenja ne 

mogu davati zahtjevi i primjedbe koji nisu vezani na razloge izrade i/ili kojima bi se mijenjali 

ciljevi i programska polazišta. 

 

III. RAZLOZI ZA IZRADU 

Članak 4. 

Izradi III. id PPUO Ivanska pristupa se zbog: 
 

- usklađenja s Zakonom o prostornom uređenju, 

- usklađenja s Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije, 

- manjih izmjena granica i namjena građevinskih područja, 

- manjih izmjena dijelova odnosnih na lokalne i nerazvrstane ceste 

- manjih izmjena odredbi za provedbu 

 

IV OBUHVAT 

 

Članak 5. 

III. id PPUO Ivanska odnose se na cjelokupni prostor Općine Ivanska, utvrđen 

člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 

(„Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 

110/15), a grafički dio se mijenja lokacijama na koje imaju utjecaja razlozi/ciljevi za izradu. 

 

V OCJENA STANJA U OBUHVATU 

 

Članak 6. 

Prostor Općine Ivanska se sada uređuje temeljem Prostornog plana uređenja Grada 

Grubišnog Polja Službeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 10/05 i Službeni 

vjesnik Općine Ivanska broj 02/08 i 03/11). Ukupnu koncepciju uređenja prostora ne treba 

mijenjati, ali pojedine elemente treba preispitati i korigirati. 

 

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

 

Članak 7. 

Ciljevi i programska polazišta izrade III. id PPUO Ivanska sadržani su u razlozima za 

pokretanje. 

 

VII POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU 
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Članak 8. 

Za izradu III. id PPUO Ivanska nije potrebno pribaviti posebne, a koristit će se sve 

raspoložive stručne i druge podloge. 

 

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 9. 

Stručna rješenja pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, koristeći sve raspoložive 

stručne i druge podloge, podatke, planske smjernice i druge dokumente. 

 

IX VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 

GEODETSKIH PODLOGA 

 

Članak 10. 

III. id PPUO Ivanska izradit će se na postojećim topografskim kartama M 1:25000 i 

(po potrebi) točkasto ažuriranim vektorskim katastarskim planovima. 

 

 

X POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA 

DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE 

DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 

 

Članak 11. 
 

U postupku izrade IV. id PPUG GP zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske 
smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim 
propisima: 

- MINISTARSTVO KULTURE 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorski odjel u Bjelovaru 

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, 

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, 

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 

Uprava za zaštitu prirode, 

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar, 

- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

(HAKOM), 

- HEP-ODS D.O.O. 

Elektra Bjelovar 

- HRVATSKE VODE 

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, 

- BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE d.o.o. 

- HRVATSKE CESTE d.o.o. 

- ŽUPANIJSKE CESTE d.o.o., 

- IVANKOM j.d.o.o. Ivanska , 

- ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar, 

- KOMUNALIJE d.o.o. Čazma .o.o., 

- PLINACRO d.o.o. 
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- INA-Industrija nafte d.d., 

SD istraživanja i proizvodnje nafte i plina 

Sektor za razradu polja 

Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP. 

 

XI ROKOVI ZA IZRADU 

 

Članak 12. 

Rokovi za izradu III. id PPUO Ivanska, odnosno pojedinih faza sukladno 

odredbama Zakona, okvirno se utvrđuju prema slijedećem: 
 

1 nositelj izrade će Odluku o izradi III. id PPUO Ivanska dostaviti svim tijelima i 

osobama iz članka 11. ove Odluke s pozivom da mu u roku od najviše 30 dana 

dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente), 

2. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, o izradi III. id 

PPUO Ivanska javnost obavijestiti na mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski 

sustav, a susjedne općine i gradove pisanim putem, 

3. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, na posebnim 

propisom utvrđen način odabrati izrađivača III. id PPUO Ivanska i s njim sklopiti 

Ugovor o izradi, 

4. nakon što mu nositelj izrade dostavi zahtjeve iz alineje 1. ovog stavka i potrebne 

podloge, izrađivač plana će u roku 15 dana izradit Nacrt prijedloga III. id PPUO 

Ivanska i dostaviti ga nositelju izrade, 

5. nakon utvrđivanja Prijedloga III. id PPUO Ivanska nositelj izrade će, najmanje 8 

dana prije početka, objaviti javnu raspravu o Prijedlogu III. id PPUO Ivanska u 

dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, te dostaviti posebnu 

obavijest tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke, 

6. istodobno s objavom javne rasprave nositelj izrade će Prijedlog III. id PPUO Ivanska 

staviti na javni uvid koji će trajati 15 dana na oglasnu ploču i mrežne stranice Općine, 

a tijekom kojega će nositelj izrade organizirati jedno javno izlaganje, a pisana 

očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moći će se dostaviti u roku 2 dana od 

završetka javnog uvida, 

7. nakon provedenih aktivnosti iz alineje 6. ovog stavka odgovorni voditelj i nositelj 

izrade će u roku od 7 dana pripremiti izvješće o javnoj raspravi i dostaviti ga 

Općinskom načelniku na prihvaćanje, te objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim 

stranicama Općine i u informacijskom sustavu prostornog uređenja, 

8. nakon prihvaćanja izvješća sa javne rasprave izrađivač će u roku 8 dana izraditi 

Nacrt konačnog prijedloga III. id PPUO Ivanska i dostaviti ga nositelju izrade, 

9. nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga III. id PPUO Ivanska nositelj izrade će isti 

dostaviti Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije sa 

pozivom da mišljenje u pogledu usklađenosti s Prostornim planom Bjelovarsko -

bilogorske županije izda i dostavi u roku 30 dana (osim ukoliko Zavod ne bude 

izrađivač), a sudionicima javne rasprave dostaviti obavijest s obrazloženjem o 

razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i 

primjedbi, 

10. nakon što pribavi mišljenje iz alineje 9. ovog stavka nositelj izrade će Konačni 

prijedlog III. id PPUO Ivanska i nacrt Odluke o donošenju III. id PPUO Ivanska 

dostaviti Općinskom vijeću na donošenje. 
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 Uz poštivanje svih, u stavku 1. ovog članka navedenih, Zakonom propisanih 

postupaka, te propisanih i procijenjenih rokova, rok za izradu i donošenje III. id PPUO 

Ivanska procjenjuje se na 90 dana. 

 

 Prije započinjanja izrade III. id PPUO Ivanska, nositelj izrade će zatražiti mišljenje 

nadležnog upravnog tijela u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja III. id PPUO Ivanska na okoliš i prethodne ocjene o prihvatljivosti III. id 

PPUO Ivanska za ekološku mrežu. 

XII ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIM SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U 

PROSTORU 

 

Članak 13. 

U tijeku izrade i donošenja III. id PPUO Ivanska nema zabrane izdavanja akata 

kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja na temelju Plana. 

 

XIII IZVORI FINANCIRANJA 

 

Članak 14. 

Sredstva za financiranje izrade i postupka donošenja III. id PPUO Ivanska osigurat 

će se u Proračunu Općine Ivanska. 

 

 

XIV ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 350-01/17-01/2 

URBROJ: 2110/02-02-17-1 

Ivanska, 17.veljače  2017. 

 

           PREDSJEDNICA: 

                               Ivana Peršić v.r. 

 

 

 

Na temelju  članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj: 01/13 i 

11/13.), Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 17. veljače 

2017.  donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska  

za razdoblje   srpanj –prosinac  2016. godine  
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Članak 1. 

 Općinsko vijeće  Općine Ivanska prihvaća  izvješće  o radu načelnika Općine Ivanska  

za razdoblje   srpanj – prosinac  2016. godine. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak  stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska. 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa:022-01/17-01/1 

Urbroj:2110/02-01-17-2 

Ivanska, 17.02.2017.                                                                                 PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                    Ivana Peršić v.r. 

 

 

Na temelju  članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj: 01/13 i 

11/13.), Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 17.veljače 

2017. godine   

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća načelnika o utrošku sredstava  

proračunske pričuve za razdoblje  srpanj –prosinac  2017. godine  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  Općine Ivanska prihvaća  izvješće  načelnika o utrošku sredstava  

proračunske pričuve za razdoblje  srpanj –prosinac  2017. godine  

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak  stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa:022-01/17-01/2 

Urbroj:2110/02-01-17-2 

Ivanska, 17.02.2017. 

                                                                                                               PREDSJEDNICA: 

                                                                                                               Ivana Peršić v.r. 

 
                                              

Na temelju članka 7.,  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11,i 61/11, 27/13 ,  48/13 i 02/14  .) i članka 32. Statuta Općine 

Ivanska  (Službeni vjesnik br. 01//13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj  24. 

sjednici održanoj 17.veljače  2017. godine , donosi 

 

O D L U K U 

o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Ivanska za 2017. godinu 
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Točka 1.  

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Ivanska , koja su planirana  u proračunu Općine 

Ivanska za 2017. godinu  u iznosu od 19.000,00 kuna. 

 

Točka 2.  

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, tako da 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova 

predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave. 

Točka 3. 

Ukoliko pojedini član Vijeća nakon konstituiranja Vijeća napusti ili promijeni 

članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci sa čije je 

kandidacijske liste izabran u trenutku konstituiranja Vijeća. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni 

slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

Točka 4.  

Sredstva za financiranje političkih stranaka  doznačiti će se na žiro račun političkih 

stranka. 

 

Točka 5 

 Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave Službenom vjesniku Općine 

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/17-01/2 

URBROJ:2110/02-01-17-1 

U Ivanskoj,17.02.2017. 

                                                                                                                 PREDSJEDNICA: 

                                                                                                               Ivana Peršić v.r. 

 

-  

- Na temelju   članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13 , 153/13 i 147/14)  i članka 32. Statuta  Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", 

broj 01/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 24. sjednici  održanoj 

17.veljače  2017. godine   donijelo je  

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture  

u 2017. godini u Općini Ivanska 
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Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na 

području Općine Ivanska za komunalne djelatnosti: 

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

2. održavanje javne rasvjete  
 

 Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

-  

 

Članak 2.   

 U  2017. godini održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u 

Općini Ivanska obuhvaća: 

 1. Održavanje i uređivanje javnih  i zelenih površina:                                        

-     ručno, strojno čišćenje  javnih površina, skupljanje  komunalnog otpada 

- redovna košnja trave u svim naseljima općine 

      u razdoblju: svibanj – listopad  

- redovna košnja trave -javne površine naselja Ivanska  

      ručno, ( razdoblje svibanj- listopad) 

- čišćenje zelenih površina na području   Općine Ivanska (trgovi, pješačke zone, 

parkirališta-    najmanje dva  puta  mjesečno, ) 

- održavanje cvjetnih nasada (kupnja sadnica, sadnja, održavanje) prema potrebi 

Planirana sredstva: 187.000,00 kn 

 

 

2. Održavanje parkovnih površina: 

- održavanje cvjetnih nasada (kupnja sadnica, sadnja i sl.) prema potrebi 

- održavanje  i zaštita  ukrasnog raslinja prema potrebi 

- nabava klupa i koševa  za smeće 

Planirana sredstva: 24.000,00 

 

3.  Održavanje javne rasvjete  

-     dopuna javne rasvjete  novim rasvjetnim mjestima  

-     zamjena sijalica , grla  i  ostali potrošni materijal i dijelovi                                                                                                      

Planirana sredstva: 50.000,00 kn 

 
                                                                                 

 

- UKUPNO OD 1.- 3 ………………………………………………………………..  

261.000,00 kn 

 

Sredstva za  ostvarivanje ovog Programa   planiraju se realizirati iz sredstava  šumskog  

doprinosa i  komunalne naknade. 
 

Članak 3. 

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa  je općinski načelnik. 
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Članak 4. 

  Ovaj program stupa na snagu   osmog dana od dana  objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska.  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:363-01/17-01/2 

URBROJ: 2110/02-01-17-1 

Ivanska,17.02.2017.             

           

                                                                                                                       PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                    Ivana Peršić v.r. 

 

 
1. Na temelju 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03- 

pročišćeni tekst i 82/04., 178/04 ., 38/09.,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 153/13 i 

147/14 ) i članka 32. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13) Općinsko vijeće 

Općine Ivanska na svojoj  24. sjednici održanoj 17.veljače  2017.   donijelo je  

 

PROGRAM 

gradnje objekata komunalne infrastrukture  

u Općini Ivanska za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 

području Općine Ivanska za 2017. godinu , kako slijedi: 

 

OBJEKAT PLANIRANI 

IZNOS 

IZVOR FINANCIRANJA 

2. Pojačano održavanje  ceste  

Srijedska  

400.000,00 kn  Vlastita sredstva   

 

3. Uređenje nadstrešnica na 

sajmištu  

800.000,00 kn  

 Ministarstvo poljoprivrede(Program 

ruralnog razvoja 2014-2020) do 100 % 

i/ili Ministarstvo regionalnog razvoja i 

Ministarstvo graditeljstva   

 

4. Uređenje centra Ivanska  100.000,00 kn   Ministarstvo poljoprivrede(Program 

ruralnog razvoja 2014-2020)  do 100%   

i/ili Ministarstvo regionalnog razvoja i 

Ministarstvo graditeljstva   

 

5. Unutarnje uređenje društvenih 

domova  

 

200.000,00 kn  

 Ministarstvo poljoprivrede(Program 

ruralnog razvoja 2014-2020)  do 100%   

 

6. Izgradnja nogostupa -Babinac  4.500.000,00 kn   Ministarstvo poljoprivrede(Program 

ruralnog razvoja 2014-2020)  do 100%   

 

UKUPNO (od 1 -7) 6.000.000,00 kn   

 



-----------------Službeni vjesnik  Općine Ivanska br. 1. od  20.veljače 2017.----------------- 

 11 

 

Članak 2. 

Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima, raspisivanju natječaja iz 

programa ruralnog razvoja, odnosno prema priljevu sredstava u Proračun Općine Ivanska . 

 

Članak 3. 

     Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objave u  Službenom vjesniku Općine 

Ivanska.  

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

Klasa: 363-01/17-01/3 

Urbroj:2110/02-01-17-1 

U Ivanskoj,17.02.2017.                           

                                                                                                                                     PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                                      Ivana Peršić v.r. 

 

- Na temelju  članka 22. i 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 

26/03- pročišćeni tekst i 82/04., 178/04 ., 38/09.,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 

153/13 i 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13) 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 24.  sjednici održanoj 17. veljače 2017.   godine  donijelo je  

 

 PROGRAM  

održavanja nerazvrstanih cesta na području   

Općine Ivanska  za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Održavanje nerazvrstanih cesta   na području Općine Ivanska povjereno je komunalnom 

poduzeću Ivankom j.d.o.o.  u vlasništvu Općine Ivanska. 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se periodično i tekuće 

održavanje, te održavanje cesta u zimskim uvjetima – zimska služba i pojačano održavanje 

(sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta. 

 

Periodičnim održavanje, smatra se:  

- proširenje ceste,  

- ublažavanje zavoja i nagiba,  

- pojačanje ili izgradnja podloge kolnika, asfaltnog ili sličnog kolničkog zastora na 

tucaničkom kolniku,  

- dogradnja pješačkih i biciklističkih staza,  

- zamjena provizornih propusta i sl.  

-  

Tekućim održavanjem smatra se:  

- pročišćavanje, ravnanje i nasipanje cesta kamenim ili sličnim čvrstim materijalom,  

- postava i održavanje prometne signalizacije,  

- održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih jaraka i druge odvodnje,  

- održavanje, čišćenje i popravljanje propusta, mostova i prilaza do zemljišta i objekata,  

- čišćenje blata, uklanjanje i čišćenje snijega, leda i snježnih nanosa, uređenje bankina, 

čišćenje usjeka i zasjeka i nasipa od korova, živice, granja, stabala i drugih nasada koji 

onemogućuju prozračivanje i sušenje ceste,  

- održavanje, uređivanje ili uklanjanje drveća, grmlja i drugih sadnica koje sprečavaju 

preglednost sudionicima u prometu ili krošnjom zaklanjaju prometnu signalizaciju i 

javnu rasvjetu,  
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- održavanje, čišćenje i uređivanje pješačkih staza uz nerazvrstane ceste te redovito 

posipanje u slučaju poledice,  

- izvršavanje i drugih radova neophodnih za izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane 

ceste u skladu s potrebama Općine i korisnika određene nerazvrstane ceste  
 
Pojačano održavanje (sanacija i modernizacija)  nerazvrstanih cesta na području na 

području općine  Ivanska , smatra se : 

- -pripremne radove (čišćenje pojasa ceste od trave i raznog raslinja, vađenja korijena raslinja i 

odvoz otpadnog materijala na  odlagalište), 

- -radovi na izgradnji objekata odvoda oborinskih  voda i drugo, 

- -izrada kameno- tucaničkog zastora koji se sastoji od sloja kamenog materijala, valjanje  

zastora vibro valjcima, 

- -izrada bankina na lijevoj i desnoj strani ceste od tamponskog sloja tucanika 

- -asfalterski radovi-izrada  asfaltnog zastora 

 

Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta-  provedbe siječanj – prosinac  152.000,00 

kn 

Modernizacija i izgradnja  nerazvrstanih cesta – provedba  ožujak- studeni…4.500.000,00 

kn 

-     zimska služba   - prema potrebi    ………………………………..  ……….    80.000,00 kn 

                                                                            Ukupno:                                 4.732.000,00 kn       
 

 

Članak 2.  

Radovi   navedeni u članku 1.  ovog Plana odnose se na nerazvrstane ceste čiji je popis 

sastavni dio ove Odluke .    

                                                                                

Članak 3. 

Izvršenje ovog Programa  planira se iz sredstava: 

- šumskog doprinosa,  komunalne naknade i sredstava Ministarstva regionalnog razvoja 

i  fondova EU 

 

Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima, odnosno prema priljevu 

sredstava u Proračun Općine Ivanska. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom vjesniku 

Općine Ivanska  

 

 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

Klasa: 363-01/17-01/1 

Urbroj:2110/02-01-17-1 

Ivanska,17.02.2017. 

                                                                                                                       PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                  Ivana Peršić 
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Na temelju članka 32. Statuta Općina Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13), 

te Proračuna za 2017. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 24.   sjednici  

održanoj 17.veljače 2017. godine   donosi  

 

PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se oblici, način financiranja podmirenja troškova socijalno 

ugroženih osoba na području Općine Ivanska  u 2017. godini. 

 

Članak 2. 

 U proračunu Općine Ivanska za 2017. godinu  za ostvarivanje Programa socijalnih 

potreba  za 2017. godinu planirano je   240.000,00 kuna za slijedeće potrebe:  

                                                                                                                            . 

 Hrvatski crveni križ 30.000,00 

 Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja 10.000,00 

 Naknada za ogrjev socijalno ugroženih 60.000,00 

 Naknada za novorođeno dijete u obitelji-promicanje 

nataliteta 

30.000,00 

 Jednokratna pomoć redovitim studentima  35.000,00 

 Prigodno darivanje djece (Djed Božićnjak) 

 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

 Stanovanje (el. Energija, voda i sl. korisnika socijalne skrbi)  

 Ostale pomoći obiteljima u naturi  

 

 

10.000,00 

35.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

 

          

Članak 3. 

 Sredstva za podmirenje troškova  utvrđena ovim Programom uplaćivati će se: 

-    Crvenom križu na temelju ispostavljenih faktura, 

- Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja na temelju faktura 

ispostavljeni od strane Osnovne škole Ivanska sa popisom korisnika, 

- Naknada za ogrjev socijalno ugroženih,  istima se isplaćuje na temelju 

popisa dostavljenog od nadležnog Centra za socijalnu skrb, 

- Naknada za novorođeno dijete u obitelji, podnositeljima zahtjeva na 

njihove tekuće        račune, štedne knjižice i slično, na temelju 

pravovaljane dokumentacije sukladno Odluci o pomoći za opremu 

novorođenog djeteta u obitelji  

- Jednokratna pomoć redovitim studentima na žiro račun ,  temeljem 

Odluke  Općinskog vijeća  . 

- Za svu djecu s područja Općine Ivanska u dobi od 1 godine  do 4. 

razreda  osigurati će se prigodan poklon u naravi povodom božićnih 

blagdana. 

 

- a sve učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine 

Ivanska , sufinancira se prijevoz mjesečne karte u iznosu od  10% od 

ukupne  cijene  mjesečne karte sukladno Odluci Vlade RH, a plaća se 

prijevozniku temeljem ispostavljene fakture sa popisom učenika. Ovim 

Programom planirana su sredstva za drugo  polugodište školske godine  
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- 2016/2017. godine odnosno od 1-6 mjeseca 2017.godine  Daljnje 

sufinanciranje ovisit će o Odluci Vlade RH, odnosno ukoliko će Vlada 

RH sufinancirati  prijevoz u školskoj godini 2017/2018. za prvo 

polugodište  i Općina će učestvovati u sufinanciranju sa 10% i 

rebalansom Proračuna uravnotežiti  ovu stavku. 

- Stanovanje  za najugroženije korisnike socijalne skrbi participira se  u 

podmirenju najosnovnijih   potreba stanovanja (voda, struja i sl), 

temeljem osobnih zahtjeva korisnika, uz predočenje dokaza da su 

korisnici socijalne skrbi , na temelju procjene Povjerenstva  za  ocjenu 

zahtjeva  plaćanja   i odluke načelnika. 

- Ostale pomoći obiteljima u naturi  za obitelji staračke, samačke i težeg 

materijalnog stanja,  pomoć u vidu osnovnih prehramebnih namirnica, 

pelena, higijenskih potrepština  i sl. 

 

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

uplaćivati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

Članak 4. 

 Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:551-01/17-01/4 

URBROJ:2110/02-01-17 -1 

Ivanska,17.02.2017.                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                     Ivana Peršić v.r. 

 

 

Na  temelju članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik , br.01/13 i 11/13) Općinsko 

vijeće   Općine Ivanska na svojoj 24.  sjednici održanoj 17.veljače 2017. godine donosi  

 

 

Programom javnih potreba Općine  Ivanska  u kulturi za 2017. godinu 

 

Članak 1.  

  Programom javnih potreba  u kulturi  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od 

značaja za Općinu Ivanska , kao i za  njezino promociju na svim  razinama.  

 Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima 

kulturne djelatnosti: 

- promicanjem kulture,  

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

obogaćivanju i promicanju kulturnog života,  

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija, 

- organiziranjem likovnih i ostalih tečajeva,  

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,  

- druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i 

ovim Programom.  
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Članak 2. 

 Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulture i 

kulturnog djelovanja na području Općine Ivanska. 

Članak 3. 

  Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne 

kvalitete u kulturnim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina 

uključenosti u kulturne aktivnosti   udruga , mjesnih odbora , djece, mladeži i građana.  

 

Članak 4. 

  Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba u kulturi u 2017. godini 

osiguravaju se u Proračunu Općine  Ivanska za 2017. godine u ukupnom iznosu od 

248.000,00 kn . 

 

Članak 5. 

 Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na slijedeći način: 

  

Naziv manifestacije  Iznos (kn) 

1. Kazališni festival  SKINI 10.000,00 

2. Izdaci za maskenbal-fašnik 10.000,00 

3. Prigodno obilježavanje Uskrsa 10.000,00 

4. Obilježavanje jezičnice u Samarici 3.000,00 

5. Književne večeri Đure Sudete 20.000,00 

6. Praznik rada 10.000,00 

7. Održavanje Dana općine  75.000,00 

8. Manifestacija NRF 2017 10.000,00 

9. Božićni sajam 40.000,00 

10. Božićni domjenak 50.000,00 

11. Tekuća donacija KUD-u 10.000,00 

 

 Nosioci manifestacija od 1-10 su Općina Ivanska  i Odbor za kulturu Općine Ivanska , a 

navedenim sredstvima Općina će plaćati račune izvođačima, dobavljačima i dr. za izvršene 

usluge  ili radove za navedene 

manifestacije.  

Za tekuću donaciju  KUD-u  , sklopit će e ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava 

u kojem će biti utvrđen način  isplate sredstava. 

 

Članak 7. 

  Program stupa na snagu osam dana od dana objave u  Službenom vjesniku Općine 

Ivanska . 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

12. KLASA: 612-01/17-01/1 

URBROJ:2110/02-01-17-1 

Ivanska,17.02. 2017.                                                                                                                     

                                                                                                                            

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                        Ivana Peršić v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općina Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13) 

, te Proračuna za 2017.  godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 24.sjednici  

održanoj 17.veljače  2017.  godine donosi  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA  

U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2017. godinu 

 

Članak 1. 

Jedna od temeljnih funkcija jedinica lokalne i područne samouprave je zadovoljavanje 

javnih potreba u društvenim djelatnostima. Za izvršenje ove obveze u Proračunu Općine 

Ivanska osiguravaju se potrebna financijska sredstva.Pored toga, određene obveze odnose se i 

na javne ustanove koje obavljaju javnu službu.  

Članak 2.  

 Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja društvenih 

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

djelatnostima za Općinu Ivanska, te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba za 2017. 

godini 

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

- ulaganjem određenih sredstava u obnovu, restauraciju i provođenje namjeni ili u 

investicijsko održavanje, adaptaciju i opremanje  sakralnih objekata  

- davanjem potpora udrugama invalida domovinskog rata 

- davanjem potpora udrugama koje skrbe za osobe s posebnim potrebama 

- davanjem potpora ostalim nespomenutim udrugama , temeljem pisanih zamolbi 

- davanjem potpore udruzi umirovljenika 

- davanjem  potpore  Vatrogasnoj zajednici Općine Ivanska i JVP-a, kao nositeljima 

aktivnosti  zaštite od požara  

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

propisima. 

 

Članak 3. 

 U smislu članka 2. ovog Programa, financiranje javnih potreba u društvenim 

djelatnostima iz Proračuna osigurava se u Proračunu Općine Ivanska za 2017. godinu  u 

iznosu od 194.000,00kn 
                                                                                                                              

1. Vjerske zajednice  30.000,00kn 

2. Civilna zaštita  8.000,00 kn 

3. Vojni invalidi domovinskog rata 2.000,00 kn 

4. Udruga invalida BBŽ 

5. Donacije ostalim udrugama invalida  

2.000,00 kn 

4.000,00 kn 

6. Donacije ostalim nespomenutim udrugama  8.000,00 kn 

7. Udruga umirovljenika 10.000,00 kn 

8. Nezavisna udruga mladih Ivanska         10.000,00 kn 

9. Vatrogasna zajednica općine  105.000,00 kn 

10. Ostale donacije JVP 15.000,00 kn  

 

Članak 4. 
 Sredstva za javne potrebe u društvenim djelatnostima utvrđena ovim Programom 

korisnicima od 1-8  uplaćivati će se na žiro-račun korisnika , temeljem zaprimljenih pismenih 

zamolbi/zahtjeva  , te nakon potpisa Ugovora o donaciji, a sve sukladno  Uredbi o kriterijima,  
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mjerilima i postupcima financiranja u ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro  koje provode udruge (Narodne novine br.26/15). 

Korisnici od 9-10   financiraju se sukladno Zakonu o vatrogastvu.  

 

Članak 5.  
 Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana  od dana objave  u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska.        

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:612-01/17-01/2 

RBROJ:2110/02-01-17-1 

U Ivanskoj,17.02. 2017.  

                                                                                                              PREDSJEDNICA : 

                                                                                                              

                                                                                                             Ivana Peršić v.r. 

 
 

Na temelju članka 32. Statuta  Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13.), Općinskog vijeće  

općine Ivanska na svojoj  24.  održanoj 17.veljače  2017. godine   donijelo je 

 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI 

U 2017. GODINI 

 

I. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Općini Ivanska  u 2017. godini, 

utvrđuju se interes, opseg i način razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe te način financiranja. 

II. 

U cilju poboljšanja i unapređenja predškolskog odgoja i naobrazbe Općina Ivanska osnovala je 

vlastitu  ustanovu-   Dječji vrtić  Ivančica. 

III. 

Program  javnih  potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u   Općini Ivanska osigurava se : 

 

- djelovanjem ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu te zaštitu djece predškolske dobi - Dječji 

vrtić Ivančica kroz ostvarivanje  redovnih programa odgoja i naobrazbe u dobi od navršene  

godine dana  života do polaska u osnovnu školu, 

- Organizacija „Male škole“  za djecu  koja nisu obuhvaćena  redovnim programom dječjeg 

vrtića  

- dodatnim ulaganjem u zgradu vrtića radi poboljšanja uvjeta rada.  

 

IV. 

Za javne potrebe iz toč. III. ovog Programa u 2017. g. osiguravaju se ukupna sredstva 1.067.500,00 kn  

i to za: 

  

 za plaće djelatnika vrtića 300.000 kn 

 doprinosi na plaće 55.000 kn 

 ostali rashodi za zaposlene 10.500 kn 

 uredski  materijal 3.000 kn 

 didaktika 11.000 kn 

 namirnice –prehrana djece 25.000 kn 

 električna energija 5.000 kn 
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 plin 8.000 kn 

 dodatno ulaganje u zgradu vrtića 

radi poboljšanja uvjeta rada  

650.000 kn 

  

  

V. 

Ako se u Proračunu Općine  Ivanska  neće ostvariti planirani prihodi, sredstva će se uplaćivati prema 

mogućnostima Proračuna. 

 

VI. 

Ovaj Program  objavite će se  Službenom vjesniku  Općine Ivanska. 

 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 601-01/17-01/1 

Urbroj:2110/02-01-17-1                                                                                                                                                                           

Ivanska,17.veljače  2017.                       

                                                                                                                                                               

PREDSJEDNICA:  

                                                                                                                    Ivana Peršić v.r. 

 

                                                                                                                                                                             
Na temelju članka 32. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13), 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 24. sjednici  održanoj 17.velčaje  2017. godine  donijelo je 

O D L U K U  

o sufinanciranju školske prehrane učenika s područja Općine Ivanska    

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku o sufinanciranju  školske prehrane učenika s 

područja Općine Ivanska koji  pohađaju Osnovnu školu Ivanska i pripadajuće područne škole. 

 

Članak 2. 

 Pravo na sufinanciranje  školske kuhinje   osnovne škole Ivanska imaju  slijedeće kategorije 

učenika: 

- djeci roditelja koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu, 

- djeci koja dolaze iz obitelji sa troje i više djece koja se redovno školuju, 

- djeci čija je obitelj slabijeg imovinskog  čiji mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 1.500 kn 

mjesečno, 

- djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja 

- djeci 100% - tnim  invalidima bez obzira na materijalne prilike  

 

 

Članak 3. 

 Osnovna škola Ivanska će za svaku školsku godinu dostaviti u Općinu Ivanska popis sve djece 

koja spadaju u skupinu narečenu u članku 2. ove odluke, kako bi Općina Ivanska mogla planirati i 

osigurati sredstva  u Proračunu. 

 

Članak 4. 

 Općina Ivanska sufinancirati će prehranu djece iz skupine narečene u članku 2. ove Odluke u 

visini od 70% stvarnih troškova. 
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Članak 5. 

  Ovlašćuje se načelnik  općine Ivanska da s Osnovnom školom Ivanska sklopi ugovor , prema 

obračunu izvršenom na temelju popisa o broju djece koja će se hraniti u školskoj kuhinji sukladno 

odredbi čl.2 ove odluke , a koji će biti sastavni dio Ugovora 

 

Članak 6. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju prehrane  

školske djece  („Službeni vjesnik“ br. 03/09). 

 

Članak 7. 

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

Ivanska.  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 602-02/17-01/1 

URBROJ: 2110/02-01-17- 1 

Ivanska, 17.02. 2017.                                                                                             PREDSJEDNICA: 

                                             Ivana Peršić  v.r.       

 

 

 Na  temelju članka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 358/09 i 80/10), i članka 32. Statuta Općine Ivanska ( Službeni 

vjesnik br. 01/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 24. sjednici održanoj dana 

17.veljače . 2017. godine, donijelo je:  

Odluku 

o osnivanju vatrogasne zajednice Općine Ivanska 
 

 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da je Trgovački sud u Bjelovaru dana 28. studenoga 2016. godine donio 

rješenje broj 7 St – 1367/16-5 kojim se otvara i zaključuje skraćeni stečajni postupak nad 

dužnikom Vatrogasnom zajednicom općine Ivanska te je istim rješenjem određeno brisanje 

Vatrogasne zajednice općine Ivanska iz nadležnog registra 

 

Članak 2. 

 Ovom odlukom, a u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne 

novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 358/09 i 80/10), uvažavajući 

činjenicu nužnosti osnivanja i postojanja Vatrogasne zajednice općine Ivanska radi osiguranja 

sigurnosti općine i svih njezinih žitelja, dopušta se osnivanje Vatrogasne zajednice općine 

Ivanska. 

 

 Vatrogasna zajednica općine Ivanska osniva se u skladu sa odredbama Zakona o 

vatrogastvu, Zakona o udrugama i drugim propisima koji uređuju djelatnost vatrogastva. 

 

 

Članak 3. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska pripremiti te potpisati svu dokumentaciju 

potrebnu za ponovno formiranje odnosno osnivanje Vatrogasne zajednice općine Ivanska, u 

skladu sa navedenim u članku 2. ove Odluke. 
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Članak 4. 

 Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 

Ivanska. 

  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:011-01/17-01/5 

Urbroj:2110/02-01-17-1 

Ivanska, 17.veljčae 2017.                                                                              PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                          Ivana Peršić v.r.    

 

Na temelju članka 32. Statut Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13), Općinsko 

vijeće Općine Ivanska na svojoj  24. sjednici održanoj 17.veljače  2017. godine  je  

 

ODLUKU  

o davanju  suglasnosti  za provedbu ulaganja u projekt  

nogostup u naselju Babinac u Općini Ivanska   

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska   daje suglasnost  Općini Ivanska , S.Kolara 1, 

Ivanska, OIB:56158521730, za provedbu ulaganja u projekt : Nogostup u naselju Babinac u 

Općini Ivanska  koji je detaljno opisan u   prilogu 1. Nogostup u naselju Babinac u Općini 

Ivanska. 

 Prilog 1. Nogostup u naselju Babinac  u Općini Ivanska  sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 Projekt: Nogostup u naselju Babinac u  Općini Ivanska usklađen je sa Programom 

ukupnog razvoja Općine Ivanska  za razdoblje 2014-2020. godina 

(www.ivanska.hr/dokumenti/)   u okviru: 

- cilja 3.  Poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta življenja stanovništva Općine Ivanska, uključujući 

prirodnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu te njihovo održavanje i očuvanje,  

- prioritet 3.3.Unapređenje prometne povezanosti i jačanje prometne sigurnosti stanovništva i 

njihovih gostiju . 

 

Članak 3. 

 Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko vijeće Općine Ivanska suglasno je 

da se projekt: Nogostup u naselju Babinac  u Općini  Ivanska  , provede na području naselja 

Babinac. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća sudjelovanje Općine Ivanska u 

sufinanciranju projekta u preostalom iznosu koji će se utvrditi po donošenju Odluke o dodjeli  

sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se 

utvrđuju prihvatljivi troškovi i najviši iznos  javne potpore, a po donošenju Odluke o 

prihvatljivosti i Ugovora o financiranju temeljem  objavljenog natječaja u okviru  Provedbe 

mjere 7,  Podmjere 7.4 .Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu , Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske 2014.-2020.godine, 

tipa operacije 7.4.1.2 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu . 

 

 

http://www.ivanska.hr/dokumenti/
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Članak 4. 

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

Općine Ivanska. 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆIINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA:011-01/17-01/6 

URBROJ:2110/02-01-17-1 

Ivanska, 17.02. 2017                                                                                      PREDSJEDNICA:  

                                                                                                                           Ivana Peršić v.r. 
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AKTI  OPĆINSKOG  NAČELNIKA  
  

 

         Na temelju članka 9. st. 2.  Zakona o plaćama u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN  br. 28/10.), te članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.  

01/13 i 11/13) , općinski načelnik Općine Ivanska donosi   

 

O D L U K U  

o visini osnovice za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

  

Članak 1. 

         Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ivanska, a kojima se sredstva  za plaće osiguravaju u 

Proračunu Općine Ivanska. 

 

Članak 2. 

         Osnovica iz članka 1. ove Odluke  određuje se u iznosu  najniže mjesečne osnovice za 

plaćanje doprinosa,  a primjenjuje se na obračun plaća za veljaču 2017. godine i na dalje.  

 

Članak 3. 

         Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu (Službeni vjesnik , 

br. 03/10). 

 

Članak 4. 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave  u Službenom vjesniku  

Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

NAČELNIK 

KLASA:120-01/17-01/1 

URBROJ: 2110/02-02-17-1 

Ivanska,16.veljače 2017. 

.          

                                                                                                     NAČELNIK: 

                                                                              mr.sc. Josip Bartolčić, dipl.ing.v.r. 

 

 Na temelju članka 49. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13 i 92/14), članaka 15. i 16. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 14/2015) te članka 48. Statua Općine Ivanska 

(Službeni vjesnik Općine Ivanska. 01/13 i 11/13), načelnik Općine Ivanska, donosi: 

 

ODLUKU  

o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom propisuju se djelatnosti i mjerila za izračun naknade za prekomjernu 

uporabu nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska, zauzeće nerazvrstanih cesta i  
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prekopa nerazvrstanih cesta, kao i sadržaj zahtjeva i tijela ovlaštena za donošenja rješenja o 

naknadi za prekomjernu uporabu, zauzeće i prekopa nerazvrstanih cesta. 

 

Članak 2. 

 Pod prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste podrazumijeva se njezina uporaba 

teškim ili srednje teškim vozilima iznad vrijednosti prometnog opterećenja za koju je 

projektirana odnosno građena, a nastalu zbog obavljanja djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba. 

 

 Pod teškim ili srednje teškim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila 

ukupne mase veće od 7,5 tona. 

 

 Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka su vršenje prijevoza i eksploatacija mineralnih 

sirovina, korištenje šuma i drvne mase, šumskog zemljišta, šumskih proizvoda, izvođenja 

građevinskih radova i slično. 

 

 Pravne i fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe 

nerazvrstane ceste dužni su platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. 

 

Članak 3. 

 Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe 

nerazvrstanih cesta dužna je podnijeti pisani zahtjev Općini Ivanska kojim će zatražiti 

suglasnost za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. 

 

 Zahtjev mora sadržavati kratak opis odnosno namjere korisnika, podatke o planiranoj 

ukupnoj masi koja se prevozi u određenom vremenskom razdoblju izraženo u tonama i 

dužinu nerazvrstane ceste na kojoj korisnik obavlja djelatnost. 

 

 Temeljem tako podnesenog zahtjeva, rješenje o naknadi za prekomjernu uporabu 

nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska, a rješenje mora sadržavati 

ukupan iznos na ime naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste uz naznaku 

parametara izračuna, račun na koji je potrebno uplatiti iznos naknade kao i rok u kojem je istu 

potrebno uplatiti. 

  

Članak 4. 

 Ukupna dopuštena masa teretnih vozila koja prometuju na nerazvrstanim cestama na 

području Općine Ivanska iznosi 7,5 tona, a za sve preko tog iznosa plaća se naknada sukladno 

ovoj Odluci.  

 

 Visina naknade za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste određuje se u 

iznosu od: 

- za prekoračenje dopuštene mase vozila do 1 do 9 tona naknada iznosi 4,00 kn/ t  

- za prekoračenje dopuštene mase vozila od 10 do 19 tona naknada iznosi 8,00 kn/t  

- za prekoračenje dopuštene mase vozila od 20 do 30 tona naknada iznosi 16,00 kn/t  

- za prekoračenje dopuštene mase preko 30 tona naknada iznosi 32,00 kn/t 

 

Prekoračenje mase vozila čije vrijednosti završavaju do 0,5 tona zaokružuju se na 

manju vrijednost, a prekoračenje mase vozila čije vrijednosti završavaju iznad 0,5 tona 

zaokružuju se na veću vrijednost. 

 

Članak 5. 

 U slučaju da zbog obavljana djelatnosti korisnika koja podrazumijeva prekomjernu 

uporabu nerazvrstane ceste sukladno odredbama ove Odluke dođe do takvog oštećenja  
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nerazvrstane ceste  koje bi zahtijevalo investicijsko održavanje nerazvrstane ceste, nadležno 

tijelo jedinice lokalne samouprave može naložiti korisniku obvezu vraćanja oštećenje ceste u 

prvobitno stanje, a o trošku korisnika. 

 

Članak 6. 

 Radi zaštite nerazvrstanih cesta, sigurnog i nesmetanog prometa na njima, zabranjeno 

je, bez odobrenja, zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja 

građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala i slično. 

 

 Nerazvrstane ceste mogu se privremeno zauzeti za parkiranje reportažnih, mjernih i 

drugih vozila posebne namjene, a temeljem posebnog zahtjeva korisnika. 

 U slučaju zauzeća nerazvrstane ceste sukladno odredbama ovog članka, plaća se 

naknada u visini od 5,00 kn/m2/dan. 

 

 Rješenje o odobrenju zauzeća nerazvrstane ceste iz ovog članka izdaje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Ivanska. 

 

Članak 7. 

 Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, 

prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih potrebnih instalacija, te radi priključenja na te 

instalacije i uređaje, a sve uz posebno odobrenje od strane nadležnog tijela općine. 

 

 Rješenje o odobravanju prekopa nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ivanska na zahtjev korisnika. 

Članak 8. 

 Za prekop nerazvrstane ceste iz prethodnog članka ove Odluke plaća se naknada koja 

iznosi za prekop na nerazvrstanoj cesti sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt i slično) 15 

kn/m2, a za prekop na svim preostalim nerazvrstanim cestama iznosi 10,00 kn/m2. 

 

Članak 9. 

 Pravne ili fizičke osobe koje vrše prekop nerazvrstane ceste, a nisu u mogućnosti same 

sanirati prekopanu cestu o svom trošku, dužne su Općini Ivanska platiti troškove saniranja 

nerazvrstane ceste i to za nerazvrstane ceste sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt i 

drugo) u iznosu od 30 kn/m2, a za ostale nerazvrstane ceste u iznosu od 20,00 kn/m2. 

 

Članak 10. 

 Zahtjev za korištenje nerazvrstane ceste za potrebe iz članaka 5. i 6. ove Odluke 

(zauzeće nerazvrstane ceste i prekop) mora sadržavati mjesto i vrijeme u kojem se izvršavaju 

radovi odnosno zauzima nerazvrstana cesta, opis namjere i svrhe korisnika za zauzimanje 

odnosno prekop nerazvrstane ceste te potrebne dozvole kao što su prometno rješenje, 

građevinske dozvole, lokacijske dozvole ili tome slično, ukoliko su takve dozvole potrebne. 

 

Članak 11. 

 Odredbe ove odluke koje se odnose na prekomjernu uporabu nerazvrstanih ceste ne 

odnose se na vozila sa dozvolom ( poljoprivredne strojeve ,  poljoprivrednu mehanizaciju, 

specijalna vozila za odvoz komunalnog otpada  i odvoz mlijeka i sl.) čija  masa prelazi 

ukupnu dopuštenu masu određenu ovom Odlukom. 

 Jedinstveni upravni odjel donijeti će posebnu odluku o uvjetima i načinu   

prekomjernog korištenja rješenje nerazvrstanih cesta za vozila sa dozvolom   iz stavka 1. 

ovog članka.  
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Članak 12. 

Ova odluka stupa  na snagu danom objave   u Službenom vjesniku Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA 

NAČELNIK 

                    

Klasa:340-01/17-01/2 

Urbroj:2110/02-02-17-1 

Ivanska, 16.veljače 2017.  

 

       

                                                                                                      NAČELNIK: 

mr.sc.Josip Bartolčić, dipl.ing.v.r. 

 

    

 Sukladno članku 48. Statura Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13), a temeljem 

pismenog zahtijeva  Snježane Obraz, općinski načelnik  donosi 

 

ODLUKU 

o  isplati donacije Snježani Obraz  

 

 Članak 1. 

 Ovom odlukom načelnik Općine Ivanska odobrava  da se Snježani Obraz iz 

Ivanske,I.Mažuranića 63 (boravište, Bjelovar, I. Gundulića 4) isplati donacija u iznosu od 

2.000,00 kn , kao pomoć za tiskanje knjige naslova Oprosti. 

Iznos iz stavka 1. ovog članka uplatiti će se na žiro račun Snježane Obraz, otvoren kod 

Hrvatske poštanske banke  br:HR1523900013102155728. 

. 

Članak 2. 

 Sredstva tereta proračun Općine Ivanska za 2017. godinu , konto 38511- sredstva 

proračunske pričuve. 

  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u Službenom vjesniku.  

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

NAČELNIK 

 

Klasa:402-01/17-01/20 

Urbroj:2110/02-02-17-2 

Ivanska,20.veljače 2017.  

                                                                                                      NAČELNIK: 

mr.sc.Josip Bartolčić dipl. ing.v.r. 
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SADRŽAJ: 

 
 

 Akti  Općinskog vijeća   

                                                                                                                                                    str. 

 1. Odluka o usvajanju izvješća o radu  komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. 

Ivanska za 2016.godinu 

2 

2. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Ivanska  

2 

3.  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska za 

razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine  

6 

4. Zaključak o usvajanju izvješća načelnika o utrošku sredstava prorčunske 

pričuve za razdoblje srpanj-prosinac 2016.godine  

7 

5. Odluka o raspodjeli  sredstava za rad političkih stranaka Općinksog vijeća 

Općine Ivanska za 2017. godinu 

7 

6. Program održavanja komunalne infrastruktue  u 2017. godini  u Općini 

Ivanska 

8 

7. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 

2017. godinu 

10 

8. Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za 

2017. godinu 

11 

9. Program socijalnih potreba  na području  Općine Ivanska  za 2017. godinu 13 

10. Program javnih potreba  Općine Ivanska u kulturi za 2017. godinu 14 

11. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima  na području Općine 

Ivanska  

16 

12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini 17 

13. Odluka o sufinanciranju školske prehrane učenika  s područja Općine 

Ivanska  

18 

14. Odluka o osnivanju Vatrogsne zajednice  Općine Ivanska  19 

15. Odluka o davanju suglasnosti  za provedbu ulaganja u nogostup u naselju 

Babinac  

20. 

 

 

 
 
 
Akti Općinskog načelnika 
 
 

1. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

 

22 

2. Odluka o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta 

 

 

22 

3. Odluka o isplati donacije Snježani Obraz 25 
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„Službeni vjesnik“ -  Službeno glasilo Općine Ivanska 

Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel 
Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska 

Tel.887-141, fax.887-422 

 


