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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98 i 50/12),
članka 3. st. 1. t. 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta
Općine Ivanska Službeni vjesnik br. 01/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 14.
sjednici održanoj dana 08.svibnja 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU O UPRAVLJANJU GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE
IVANSKA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje upravljanje grobljima na području Općine Ivanska i to:
način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, način utvrđivanja i plaćanja
naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba,
prijenos i pokapanje umrlih, održavanje groblja, uklanjanje otpada s groblja, te ostali uvjeti
upravljanja s grobljima.
Članak 2.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu prateće građevine.
Pratećim građevinama u smislu Zakona o grobljima i ove Odluke smatraju se
krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.
Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje,
odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom Općine Ivanska.
Groblja koja se nalaze na području Općine Ivanska su komunalni objekti u vlasništvu
Općine.
Na području Općine Ivanska ima 13 groblja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Babinac,
Donja Petrička,
Đurđic,
Gornja Petrička,
Ivanska,
Križic,
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8. Kolarevo selo – pravoslavno,
9. Paljevine,
10. Samarica,
11. Srijedska i
12. Stara Plošćica.
Grobljima upravlja trgovačko društvo IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske, Slavka Kolara
br. 1, registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti (u nastavku Uprava groblja).
Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, poslovi
uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja (promjena površine, razmještaj putova,oržavanje
i izgradnja putova, izgradnja grobnica i slično), te poslovi ukopa umrlih osoba.
Članak 3.
Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjeni za ukop umrlih osoba.
Grobnim se mjestom smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica i grobno
mjesto za polaganje urni.
Korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba kojoj je grobno mjesto dodijeljeno na
korištenje, odnosno osoba koja naslijedi ili stekne pravo korištenja grobnog mjesta temeljem
ugovora o ustupanju.
Kad korisnik ugovorom grobno mjesto ustupi trećoj osobi, odnosno kad treća osoba
naslijedi grobno mjesto mora ugovor o ustupanju grobnog mjesta ili rješenje o nasljeđivanju
dostaviti Upravi groblja.
Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja ima više korisnika za ustupanje
prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama potrebna je suglasnost svih korisnika tog
grobnog mjesta .
Članak 4.
Na grobljima se u pravilu ukapaju umrli koji su imali prebivalište na području Općine
Ivanska.
Umrlog se može ukopati i na groblju kojeg je on odredio za života ili koje odredi
njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom ukopu.
Umrlog se može ukopati i izvan groblja po postupku propisanim odredbama Zakona o
grobljima.
Članak 5.
Uprava groblja propisuje pravila o ponašanju na grobljima.
Pravila iz prethodnog stavka moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu na groblju, a
osobito na ulazu u prostor groblja.
Građani su dužni poštovati pravila iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Groblja su za građane otvorena u siječnju, veljači, ožujku, studenom i prosincu od
8,00 – 18,00 sati, a u ostalim mjesecima od 7,00 – 21,00 sat.
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II DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 7.
Grobno mjesto daje se na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu.
Grobno mjesto temeljem zahtjeva stranke daje Uprava groblja.
O davanju grobnog mjesta na korištenje Uprava groblja donosi rješenje.
Rješenjem o davanju grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se lokacija, veličina,
oznaka grobnog mjesta, visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, kao i rok
plaćanja naknade.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se uložiti žalba Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ivanska (u nastavku: Upravni odjel).
Članak 8.
Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je grobno mjesto dodijeljeno na
korištenje, kao i članovi njezine obitelji.
Uprava groblja može dozvoliti privremeni ukop umrle osobe ako je došlo do spora o
pravu korištenja određenog grobnog mjesta, odnosno ako osoba koja se brine o ukopu umrlog
ne raspolaže grobnim mjestom.
Privremeni ukop može se izvršiti u grobno mjesto koje za te namjene odredi Uprava
groblja ili grobno mjesto koje je dodijeljeno na korištenje uz pisanu suglasnost korisnika
grobnog mjesta, a činjenica pokopa u privremeno grobno mjesto mora se zabilježiti u grobnoj
evidenciji.
III NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE
NAKNADE ZA KORIŠTENJE
Članak 9.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, kao i visinu godišnje grobne
naknade određuje Uprava groblja.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje određuje se ovisno o tržnoj
vrijednosti zemljišta područja gdje se nalazi groblje, površini grobnog mjesta uzimajući u
obzir razmjerni dio drugih površina (putovi, staze, zelene površine), opremljenosti groblja
infrastrukturom i lokaciji grobnog mjesta na groblju.
Visina godišnje grobne naknade određuje se na temelju procjene stvarnog troška
održavanja groblja, broju korisnika grobnog mjesta na predmetnom groblju i pripadajućoj
površini grobnog mjesta u odnosu na površinu odnosnog groblja.
Uprava groblja mora prilikom svake promjene cijene naknada iz stavka 2. i 3. ovog
članka zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

4

-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.-----------------

Članak 10.
Naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje korisnik grobnog mjesta plaća u
roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja iz članka 7. ove Odluke.
Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta korisnik grobnog mjesta plaća jednom
godišnje.
Uprava groblja dužna je korisniku grobnog mjesta početkom godine dostaviti
uplatnice za plaćanje godišnje grobne naknade.
Članak 11.
Godišnja grobna naknada ne plaća se:
-

za branitelja Republike Hrvatske koji je poginuo u Domovinskom ratu – za jedno
ukopno mjesto
za grobna mjesta u koje su ukopane nepoznate osobe i
za grobna mjesta u koja se ukapaju osobe čiji je ukop financirala Općina Ivanska
pod uvjetom da te osobe nemaju nasljednika.

Troškovi održavanja groblja za osobe iz prethodnog stavka namiruju se iz sredstva
proračuna Općine Ivanska.
IV VREMENSKI RAZMACI UKOPA, UKOP NEPOZNATIH OSOBA I PRIJENOS I
POKAPANJE UMRLIH
Članak 12.
U popunjeni grob može se odobriti ukop nakon proteka 15 godina od posljednjeg
ukopa u grob, odnosno u popunjenu grobnicu nakon 30 godina od posljednjeg ukopa.
Uprava groblja dužna je prije dodjele popunjenog grobnog mjesta drugom korisniku
premjestiti ostatke preminulog iz popunjenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu
svrhu.
Grob za koji godišnja grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenom
i može se ponovo dodijeliti na korištenje nakon protoka rokova navedenih u stavku 1. ovog
članka i nakon što Uprava groblja premjesti ostatke preminulog u zajedničku grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta, za koje se prema prethodnom stavku smatra da je
napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča,
spomenik i sl.), nakon što plati dužni iznos grobne naknade i zakonske zatezne kamate. U
protivnom, Uprava groblja može raspolagati s navedenom izgrađenom opremom.
Članak 13.
Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama
osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) u
grobno mjesto na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja koji je uprava groblja osigurala
za takve slučajeve.
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Pokopi se vrše svim danima (osim nedjelje i praznika) od mjeseca travnja do mjeseca
listopada od 10 do 18 sati, a u ostalim mjesecima od 10 do 16 sati.
Članak 15.
Na grobljima gdje postoji mrtvačnica sahrana umrlog mora se izvršiti iz mrtvačnice.
Na grobljima gdje nema mrtvačnice umrlog iz kuće ili ustanove u kojoj je nastupila
smrt do mjesta ukopa ili kremiranja mora prevesti pravna ili fizička osoba koja ispunjava
zakonima propisane uvjete za obavljanje te djelatnosti.
Pogrebni obred može se obavljati isključivo na grobljima.
Zabranjeno je obavljanje pogrebnog obreda nad otvorenim lijesom.
Članak 16.
Umrla osoba ne smije se pokapati bez dozvole za ukop.
Dozvolu za ukop osoba koja brine o sahrani umrlog mora predati u Upravu groblja.
Članak 17.
Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se vršiti na
način i po postupku propisanom posebnim zakonom.
Članak 18.

Iskope, pokapanje i zatvaranje grobnih mjesta na grobljima na području Općine
Ivanska obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje predmetnih poslova koju
uprava groblja pisanim putem na to ovlasti.
Prilikom promjene cijena vezanih uz pogrebne poslove Uprava groblja dužna je
zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
V IZGRADNJA I ODRŽAVANJE GROBLJA I GROBNIH MJESTA
Članak 19.
Građenje i rekonstrukcija groblja u interesu je Republike Hrvatske.
Postupak za izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje groblja pokreće Općina
Ivanska.
Prostorni plan kojim se utvrđuje izgradnja, odnosno rekonstrukcija groblja mora se
temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenom za vremensko razdoblje od najmanje
trideset godina.
Program iz stavka 1. ovoga članka obvezatno sadrži podatke o predvidivom povećanju
stanovnika i postotku smrtnosti na području Općine.
Općinsko vijeće donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više
nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća
grobna mjesta.
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normativima i u skladu s odredbama zakona i drugih akta kojima je to propisano.
Članak 20.
Prilikom izvođenja radova na grobnom mjestu izvođači radova dužni su poštivati
odredbe o redu na groblju, a osobito moraju paziti na sljedeće:
-

radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo
na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane , odnosno kada to odredi
Uprava groblja,

-

građevni materijal (kamen, šljunak, pijesak, cement i dr.) mora se držati na groblju
samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova, a prema odobrenju
Uprave groblja,

-

u slučaju prekida radova, kao i poslije završetka radova izvođač je dužan bez
odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati
samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje
će Uprava groblja imati radi izvođenja radova (npr. iskolčenje pravca za uređenje grobnog
humka, odvoz iskopane zemlje i drugih otpadaka, uređenje putova, utrošak vode, električne
energije i dr.).
Uprava groblja zabranit će rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji
započne s radom bez prethodne najave i davanja osiguranja za namirenje troškova iz
prethodnog stavka.
Uprava groblja ima pravo u određene dane ili određeno doba dana zabraniti izvođenje
radova na groblju.
Članak 21.
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje: prostora zemljišta na kojem se
nalaze grobna mjesta (staza, zelenila), mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za
ispraćaj umrlih, pristupnih putova do prostora groblja i svih drugih objekata koji pripadaju
groblju.
Uprava groblja donosi godišnji program održavanja groblja, te groblja mora održavati
na način da uvijek budu uredna.
Članak 22.
Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture, u koja su pokopani posmrtni ostaci
značajnih povijesnih osoba, kao i natpisi osoba koje su zadužile hrvatski narod moraju se
održavati na način propisan odredbama Zakona o grobljima.
Članak 23.
Groblje te objekti na groblju (mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za
ispraćaj umrlih i dr.) moraju biti ograđeni, te održavani na način da budu uredni i čisti.
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Uprava groblja dužna je s grobnih mjesta ukloniti uvelo cvijeće i vijence od 1.6-30.9. po
proteku roka od 7 dana od dana ukopa, a od 1.10.-31.5. po proteku roka od 15 dana od dana ukopa.

Na zahtjev korisnika grobnog mjesta Uprava groblja dužna je cvijeće i vijence ukloniti
i prije navedenih rokova.
Na prikladnom mjestu unutar groblja Uprava groblja mora osigurati prostor i posude
za odlaganje otpada.
Mjesto za odlaganje otpada može se urediti izvan groblja uz suglasnost Upravnog
odjela.
Smeće, otpad, osušene vijence i cvijeće Uprava groblja dužna je odvesti s groblja po
potrebi.
Članak 25.
Korisnici grobnih mjesta su dužni grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren
način, te održavati red i čistoću.
Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom.
Ako korisnik groba ne održava grobno mjesto Uprava groblja pozvat će ga da isto
uredi.
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto Uprava groblja uredit će ga na
trošak korisnika.
Članak 26.
Na grobljima je izričito zabranjeno:
1. obavljati trgovinu na otvorenom prostoru unutar groblja,
2. onečišćivati grobna mjesta, putove staze i uređaje,
3. gaziti po grobnim mjestima, oštećivati grobna mjesta, spomenike,
nadgrobne znakove, klupe, kao i ostale objekte i uređaje,
4. oštećivati ogradu groblja,
5. trgati i odnositi cvijeće i svijeće s grobnih mjesta i
6. stavljati nedolične spomenike, natpise i slično.
VI GROBNI OČEVIDNICI

Članak 27.
Uprava groblja mora voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba za groblja na
području Općine Ivanska i registar umrlih osoba.
Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.
Grobni očevidnik i registar umrlih osoba moraju sadržavati sve podatke navedene u
odredbama Zakona o grobljima.
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Općinskom vijeću Općine Ivanska podnijeti izvješće o radu groblja.
VII NADZOR

Članak 28.
Nadzor nad vođenjem akta iz članka 27. stavka 1. ove odluke i nadzor nad
održavanjem zelenih površina i održavanju čistoće na grobljima provodi komunalni redar, a
higijensko-sanitarni nadzor sanitarna inspekcija.
VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Sredstva koja Uprava groblja ostvari od godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta
bit će utrošena sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, a sredstva koja
ostvari od naknade za dodjelu grobnih mjesta koristit će za realizaciju Programa gradnje
objekta i uređaja komunalne infrastrukture.
Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:011-01/15-01/17
Urbroj: 2110/02-01-15- 1
Ivanska,08.05.2015.

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić. vr.

Temeljem članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne
novine“ br. 41/14.) i članka 32. Statuta općine Ivanska («Službeni vjesnik» , broj 1/13 i
11/13.) Općinsko vijeće Općine Ivanska , na svojoj 14. sjednici održanoj 08.05. 2015.
godine., donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Ivanska
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih općine Ivanska (u daljnjem tekstu: Savjet) radi
sudjelovanja mladih u odlučivanju i upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za
mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.
Odluka o osnivanju Savjeta osobito sadrži odredbe o:
Odluka o osnivanju Savjeta osobito sadrži odredbe o:
1. broju članova Savjeta, načinu izbora te rokovima provedbe izbora članova i zamjenika
9
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2.
radnom tijelu Općinskog vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu
valjanih kandidatura- Komisija za izbor i imenovanja
3.
načinu utjecaja Savjeta na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih
akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima
4.
načinu financiranja rada i programa Savjeta, osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za
rad Savjeta te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu i
5.
druga pitanja od značaja za rad Savjeta.
Članak 2.
Savjet je savjetodavno tijelo općine Ivanska koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese
mladih na području općine.
Članak 3.
Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili
boravištem na području općine Ivanska, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od
navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako za muški i ženski spol.
Članak 5.
Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Općinskog
općine Ivanska.

II.

vijeća

BROJ ČLANOVA SAVJETA, NAČIN IZBORA TE ROKOVI PROVEDBE IZBORA
ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA

Članak 6.
Savjet ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće Općinsko vijeće javnim
pozivom za isticanje kandidatura koji se objavljuje na web stranici općine Ivanska, kojeg
u ime Općinskog vijeća objavljuje Komisija za izbor i imenovanje.
Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata
članova Savjeta.
Članak 7.
Javni poziv obvezno sadrži sljedeće podatke:
1.
opis postupka izbora
2.
uvjete za isticanje kandidatura
3.
kome se prijedlog dostavlja
4.
rokove za prijavu prijedloga kandidatura, za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata, za objavu Popisa važećih kandidatura i donošenja odluke o izboru
članova i zamjenika Savjeta
5.
druge podatke važne za postupak predlaganja kandidatura i izbora.
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Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na
području općine Ivanska, predložiti:
1.
udruge koje rade s mladima i za mlade
2.
učenička vijeća srednjih škola
3.
studentski zborovi
4.
pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije
5.
neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.
Članak 9.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Komisiji
za izbor i imenovanja putem Jedinstvenog upravnog odjela općine Ivanska i to u roku 20 dana
od dana objave javnog poziva.
Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
1.
naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika
predlagatelja
2.
podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište
ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr.)
3.
očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
4.
obrazloženje prijedloga.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici općine Ivanska.
Članak 10.
Komisija za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u
roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri
formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.
Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju na web
stranici općine Ivanska.
Popis važećih kandidatura pravi se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni broj, ime i
prezime kandidata, naznaku predlagatelja, ime i prezime njegovog zamjenika.
Članak 11.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o
Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.
Članak 12.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 5 kandidata na listiću, koliko
Savjet ima članova.
Vijećnik ne može glasovati za veći broj kandidata od broja koji se bira.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji su po rang listi dobivenih glasova poredani od
rednog broja 1 do 5.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između
onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
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Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici općine
Ivanska.
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

III.

KONSTITUIRANJE SAVJETA I MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 14.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Općinskog vijeća. Do izbora
predsjednika sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća.
Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta.
Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove
Savjeta ne izabere predsjednika, Općinsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta.
Obavijest o konstituiranju Savjeta objavit će se na web stranici općine Ivanska.
Dnevni red konstituirajuće sjednice Savjeta je:
1.
Prisega članova Savjeta
2.
Izbor predsjednika Savjeta
3.
Izbor zamjenika predsjednika Savjeta.
Dnevni red može se dopuniti na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 3 člana
Savjeta.
Članak 15.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta glasuje se tajno i bira se između 5
članova.
Članak 16.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta
većinom glasova svih članova.
Predsjednik Savjeta predstavlja Savjet te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovom
odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta.
Predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik
predsjednika.
Članak 17.
Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine. Mandat zamjenika člana Savjeta
vezan je uz mandat člana Savjeta.
Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s
najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta.
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom u
Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće će
provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti
članom Savjeta prije isteka mandata.
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Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe koje se odnose na izbor
članova Savjeta.
Mandat članova izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova
Savjeta izabranih u redovnom postupku.
Općinsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.
IV.
NAČIN
UTJECAJA
SAVJETA NA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA U
POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKA
I DRUGIH
AKATA
OD
NEPOSREDNOG INTERESA ZA MLADE I U VEZI S MLADIMA
Članak 18.
Savjet donosi Poslovnik o radu.
Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa Zakonom i ovom
odlukom.
Članak 19.
Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova.
Program se podnosi na odobravanje Općinskom vijeću zajedno s financijskim planom
najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet podnosi Godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine
za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Načelniku. Izvješće se objavljuje na web
stranici općine.
Članak 20.
U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo općine osobito:
1.
raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga
Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade
2.
u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za
unaprjeđivanje položaja mladih
3.
predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za
unaprjeđivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
4.
putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade
5.
sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po
potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih
6.
potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
7.
predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
8.
po potrebi poziva predstavnike tijela općine na sjednice Savjeta mladih
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potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja
kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
10.
obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Članak 21.
Općinsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike
s održanih sjednica u istom roku kao i vijećnicima Općinskog vijeća te na drugi prikladan
način informira Savjet o svim svojim aktivnostima.
Članak 22.
Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički
sastanak sa Savjetom na koji po potrebi poziva i druge vijećnike i druge predstavnike tijela
općine.
Na zajedničkom sastanku raspravlja se o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji
Općinskog vijeća i Načelnika sa Savjetom.
Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti i Savjet. Na
zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka mogu biti pozvani stručnjaci iz
pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.
Članak 23.
Na prijedlog Savjeta, Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije
na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog
podnesen najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je
odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom
sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o
pitanju iz djelokruga Savjeta zatraži Općinsko vijeće.
Članak 24.
Na sjednici Općinskog vijeća Savjet predstavlja predsjednik, zamjenik predsjednika ili član
Savjeta kojeg Savjet imenuje.
Kada Savjet podnosi Općinskom vijeću prijedlog akata odnosno drugi prijedlog, aktom
o predlaganju određuje i svog predstavnika koji će davati potrebna objašnjenja o prijedlogu.
Članak 25.
Savjet mladih surađuje s Načelnikom redovitim međusobnim informiranjem,
savjetovanjem te na druge načine.
Načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Načelnika i Savjeta.
Načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su
od važnosti ili interesa za mlade.
Članak 26.
Savjet može surađivati međusobno sa savjetima općina, gradova i županija i razvijati suradnju
s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama
lokalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.
V. FINANCIRANJE RADA I PROGRAMA SAVJETA, OSIGURAVANJE
PROSTORNIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD SAVJETA I PRAVO NA NAKNADU
TROŠKOVA ZA SUDJELOVANJE U RADU
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Financijska sredstva potrebna za provedbu programa rada Savjeta i za troškove vezane za rad
članova Savjeta planiraju se temeljem financijskog plana u proračunu općine.
Za potrebe rada, Savjet će u pravilu koristiti prostore općine Ivanska.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na sjednice Savjeta
kao i druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu u skladu s ovom odlukom.
Članak 28.
Stručni i administrativni poslovi za potrebe Savjeta obavljaju se u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Ivanska.

VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih
općine Ivanska od 18.03.2008. godine
Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 011-01/15-01/15
Urbroj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05.2015.
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 14. sjednici održanoj dana 08.svibnja
2015. donosi slijedeću:
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine grobnih naknada
na području općine Ivanska
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska daje suglasnost na Odluku o utvrđivanju visine
grobnih naknada na području općine Ivanska koju je donijela Uprava groblja poduzeće
IVANKOM j.d.o.o. Ivanska, 30.travnja 2015. godine a koja je prilog ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
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Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o utvrđivanju visine grobnih naknada na području Općine Ivanska (Službeni vjesnik
br.10/14).
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:011-01/15-01/18
Urbroj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05.2015.
PREDSJEDNICA :
Ivana Peršić v.r.
IVANKOM j.d.o.o.
Slavka Kolara 1, Ivanska
oib:27710685080
mbs:4149211
Klasa:363-01/15-01/1
Urbroj:2110/02-15/1
Uprava groblja jedinstveno trgovačko društvo IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske, Slavka Kolara
1, na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne Novine“, broj 19/98, 50/12 )
ODLUKU
o utvrđivanju visine cijene grobnih naknada na grobljima na području
općine Ivanska
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visine cijena grobnih naknada na području općine Ivanska.
Članak 2.
Za korištenje grobnih mjesta korisnici plaćaju grobnu naknadu kako slijedi u tablici 1:
KATEGORIJE GROBLJA PO RAZREDIMA
Groblje
Groblje
Groblje
razreda 1
razreda 2
razreda 3
Broj grobnih mjesta
Ivanska
Stara Plošćica
Paljevine, K.
Selo (katoličko i
pravoslavno),
Križic,
Samarica,
Đurđic, D.
Petrička,
Babinac,
Srijedska, G.
Petrička
1. Do tri grobna mjesta
25,00 kn/m2
22,00 kn/m2
20,00 kn/m2
2. Četiri i više grobnih mjesta
Ne naplaćuje se Ne naplaćuje se Ne naplaćuje se
grobna naknada grobna naknada grobna naknada
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Članak 3.
Za korištenje grobnih mjesta korisnici iz Članka 2. ove odluke plaćaju grobnu naknadu za tri
grobna mjesta od najveće prema najmanjoj površini.
Za dječja grobna mjesta ne plaća se grobna naknada.
Članak 4.
Naknade iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se na žiro račun tvrtke IVANKOM j.d.o.o.
Ivanska, Slavka Kolara 1, IBAN broj HR58 23400091110625808 .
Članak 5.
Kategorizacija groblja na području općine Ivanska izvršena je u tri razreda što je vidljivo u
Članku 2. Tablici 1.,ove odluke. Pri čemu su uzeti u obzir sljedeći parametri:
- izgrađenost infrastrukture
- prilaz grobljima
- uređenost groblja
Kategorizacija groblja na području Općine Ivanska korigirati će se u skladu sa naknadnim
uređenjem groblja ( ograđivanje, izrada prilaznih putova prema grobljima, izgradnja
mrtvačnice na grobljima, izgradnja staza na grobljima ).
Članak 6.
Navedene grobne naknade iz članka 2 . ove odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi
nasljednici jednom godišnje.
Članak 7.
Godišnja grobna naknada iz Članka 2.ove odluke plaća se prema Rješenju( koje donosi
Uprava groblja).
Članak 8.
Iz Članka 2. Ove odluke obveza plaćanja grobne naknade nastaje danom ustupanja grobnih na
neodređeno vrijeme , ako je isto ustupljeno do 30.rujna tekuće godine. Naknada se određuje
u ukupnom godišnjem iznosu ako je ustupanje izvršeno nakon 30.rujna tekuće godine obveza
plaćanja određuje se od 01.sijećnja sljedeće godine. Visinu cijene obveze plaćanja ustupanja
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme utvrđuje Uprava groblja.
Članak 9.
Novčana sredstva prikupljena od naknada iz Članka 2.ove odluke koristiti će se isključivo za
uređenje i održavanje groblja na području Općine Ivanska.
Članak 10.
Svi ostali uvjeti koji nisu predviđeni ovom odlukom, utvrditi će korisnici grobnih mjesta i
Uprava groblja.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku općine
Ivanska.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o utvrđivanju visine grobnih naknada
na području Općine Ivanska od 11. kolovoza 2014.godine
U Ivanskoj, 30.04. 2015. godine

DIREKTOR
Antun Furjan v.r.
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Na temelju članka 90. i 91 Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,136/12 i 15/15),
članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.05/09) i članka 32.Statuta
Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Ivanska na
svojoj 14. sjednici održanoj 08. svibnja 2015. godine donosi

o

ODLUKU
zaduženju kod Privredne banke Zagreb
Članak 1.

Općina Ivanska zadužite će se uzimanjem kredita kod poslovne banke PRIVREDNA
BANKA ZAGREB u iznosu do 160.000,00 kn za sufinanciranje projekta ovojnice i
stolarije zgrade Doma kulture Ivanska.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska za potpisivanje svih radnji potrebnih za realizaciju
kredita.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:403-01/15-01/1
Urbroj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05.2015.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

Na temelju članka 90. i 91 Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,136/12 i 15/15),
članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.05/09) i članka 32.Statuta
Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Ivanska na
svojoj 14. sjednici održanoj 08. svibnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska
za zaduženje i jamstvo za zaduženje
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Članak 1.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska , OIB:27710685080 za
zaduženje kod poslovne banke PBZ za nabavku komunalne opreme u iznosu od 20%
ugovorene cijene komunalne opreme.
Članak 2.
Daje se jamstvo trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska , OIB:27710685080 za
ispunjenje preuzetih obveza prema članku 1. ove odluke.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska za sklapanje ugovora o jamstvu.
Članak 3.
Suglasnost navedena u članku 1. ove odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom vjesniku, a jamstvo navedeno u članku 2. ove Odluke stupit će na snagu
ishođenjem suglasnosti ministarstva financija RH.
Članak 4
Ova Odluka objavite će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:403-01/15-01/2
Urbroj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05. 2015.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

Na temelju članka 90. i 91 Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,136/12 i 15/15),
članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br.05/09) i članka 32.Statuta
Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Ivanska na
svojoj 14. sjednici održanoj 08.svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska
za zaduženje i jamstvo za zaduženje
Članak 1.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska , OIB:27710685080 za
zaduženje putem financijskog lesinga za nabavku specijalnog komunalnog vozila za
sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada u iznosu od 20% ugovorene cijene
komunalnog vozila.
Članak 2.
Daje se jamstvo trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska , OIB:27710685080 za
ispunjenje preuzetih obveza prema članku 1. ove odluke.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska za sklapanje ugovora o jamstvu.
Članak 3.
Suglasnost navedena u članku 1. ove odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom vjesniku, a jamstvo navedeno u članku 2. ove Odluke stupit će na snagu
ishođenjem suglasnosti ministarstva financija RH:
članak 4
Ova Odluka objavite će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKOK-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:403-01/15-01/1
Urbrboj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05. 2015.

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 14. sjednici održanoj dana 08.svibnja
2015. donosi slijedeću:
ODLUKU
o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Općine Ivanska
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor
članova Savjeta mladih Općine Ivanska, nakon stupanja na snagu Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Ivanska.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:011-01/15-01/16
Urbroj:2110/02-01-15-1
Ivanska, 08.05.2015.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

AKTI VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE IVANSKA
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------MJESNI ODBOR IVANSKA
VIJEĆE MJESNOG ODOBRA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-15
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Ivanska na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Ivanska
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Ivanska, tajnim glasovanjem sa šest (6) glasova
„za“ izabran je Damir Trgovac, Ivanska, S.Kolara 12.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Ivanska, tajnim glasovanjem sa šest (6) glasova
„za“ izabran je Antun Fabičević, Ivanska, I.Mažuranića 7.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI:
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
MJESNI ODBOR KOLAREVO SELO
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-16
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Kolarevo Selo na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Kolarevo Selo

Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kolarevo Selo, tajnim glasovanjem sa četiri (4)
glasa „za“ izabran je Miroslav Kozić, Kolarevo Selo 97.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Kolarevo Selo, tajnim glasovanjem sa tri (3)
glasa „za“ izabran je Branko Pauković, Kolarevo Selo 27.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI:
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
MJESNI ODBOR UTISKANI
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-17
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Utiskani na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Utiskani
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Utiskani, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Damir Đalog, Utiskani 23.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Ivanska, tajnim glasovanjem sa pet (5) glasova
„za“ izabran je Darko Turković, Utiskani 48.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r
MJESNI ODBOR ĐURĐIC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-18
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Đurđic na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Đurđic
22

-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Đurđic, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Željko Furmek, Đurđic 95.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Đurđic, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Marijo Patrlja, Đurđic 123.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
MJESNI ODBOR KRIŽIC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-19
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Križic na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Križic
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Križic, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabrana je Ivana Peršić, Križic 104.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Križic, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Josip Prstec, Križic 70.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.

PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur. v.r.

MJESNI ODBOR RASTOVAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-20
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Rastovac na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
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ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Rastovac
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Rastovac, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabrana je Antonia Šimić, Rastovac 23.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Rastovac, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa
„za“ izabran je Ivan Šimić, Rastovac 23.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur. v.r.
MJESNI ODBOR SAMARICA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-21
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Samarica na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Samarica
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Samarica, tajnim glasovanjem sa četiri (4) glasa „za“
izabran je Žarko Vugrić, Samarica 90.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Samarica, tajnim glasovanjem sa četiri (4) glasa
„za“ izabran je Mario Vosmek, Samarica 112.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.

MJESNI ODBOR DONJA PETRIČKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-22
Ivanska, 04. svibnja 2015.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Donja Petrička na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Donja Petrička
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donja Petrička, tajnim glasovanjem sa pet (5)
glasova „za“ izabran je Miroslav Trgovac, Donja Petrička 93.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Donja Petrička, tajnim glasovanjem sa pet (5)
glasova „za“ izabran je Milan Herceg, Donja Petrička 42.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r
MJESNI ODBOR GORANJA PETRIČKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-23
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Gornja Petrička na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015.
godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Gornja Petrička
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gornja Petrička, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa
„za“ izabrana je Mihaela Forjan, Gornja Petrička 36.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Gornja Petrička, tajnim glasovanjem sa tri (3)
glasa „za“ izabran je Tomislav Majcan, Gornja Petrička 37.

Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------MJESNI ODBOR BABINAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-24
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Babinac na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Babinac
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Babinac, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Željko Mavrin, Babinac 28.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Babinac, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabran je Vlado Petrić, Babinac 46.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
MJESNI ODBOR SRIJEDSKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-25
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Srijedska na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Srijedska
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Srijedska, tajnim glasovanjem sa tri (3) glasa „za“
izabrana je Snježana Grgić, Srijedska 105.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Srijedska, tajnim glasovanjem sa četiri (4) glasa
„za“ izabrana je Uranela Drenovac, Srijedska 260.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.

MJESNI ODBOR STARA PLOŠĆICA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-26
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.) , Vijeće
mjesnog odbora Stara Plošćica na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Stara Plošćica
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Plošćica, tajnim glasovanjem sa pet (5) glasova
„za“ izabran je Siniša Dreta, Stara Plošćica 166.
Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Plošćica, tajnim glasovanjem sa pet (5)
glasova „za“ izabran je Damir Dolenac, Stara Plošćica 105.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
MJESNI ODBOR PALJEVINE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:013-03/15-01/1
URBROJ: 2110/02-01-15-27
Ivanska, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 70. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik", 1/13 i 11/13.), Vijeće
mjesnog odbora Paljevine na konstituirajućoj sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća
mjesnog odbora Paljevine
Članak 1.
Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Paljevine, tajnim glasovanjem sa četiri (4) glasa „za“
izabran je Nenad Rajčević, Paljevine 162.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------Za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Paljevine, tajnim glasovanjem sa četiri (4) glasa
„za“ izabran je Dražen Orlović, Paljevine 31.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
PREDSJEDAVAJUĆI
Krunoslav Markovinović dipl.iur.v.r.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.----------------SADRŽAJ:

Akti Općinskog vijeća
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

str.
2
9
15

Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Ivanska
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Ivanska
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine grobne naknade
na području Općine Ivanska
Odluka o utvršivanju visine cijene grobnih naknada na grobljima na području
Općine Ivanska
Odluka o zaduženju kod PBZ
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska
za zaduženje i jamstvo za nabavku komunalne opreme
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska
za zaduženje i jamstvo za nabavku komunalnog vozila
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Općine
Ivanska
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18
19
20

Akti Vijeća Mjesnih odbora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Ivanska
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
IKolarevo Selo
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Utiskani
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Đurđic
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Križic
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Rastovac
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Samarica
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Donja Petrička
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Gornja Petrička
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Babinac
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Srijedska
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara
Plošćica
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora
Paljevine
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27
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3. od 11.svibnja 2015.-----------------

„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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