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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 12. od 22.rujna

2014.-----------------

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 32. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13), a sukladno
uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske klasa:023-01/14-01/346, Urbroj: 515-02-0202/1-14-01 od 1. rujna 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 19.rujna .2014. godine donijelo je slijedeću:
ODLUKU
o konvalidaciji odluke o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo je dana 10. lipnja 2014. godine na
telefonskoj sjednici Odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata, Klasa: 33501/14-01/1, Urbroj:2110/02-01-14-1 kojom je produženo radno vrijeme ugostiteljskih
objekata iz skupine „Barovi“ i to za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu, u dane
kada su na rasporedu utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.
Članak 2.
Sukladno uputi od strane Ministarstva uprave , a budući je odluka iz članka 1. ove
odluke donesena na telefonskoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi ovu odluku
kojom se konvalidira Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata Klasa:
335-01/14-01/1, Urbroj:2110/02-01-14-1 od 10. lipnja 2014. godine.
Članak 3.
Ova odluka objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska, a stupa na snagu sa
danom donošenja.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:335-01/14-01/3
Urbroj:2110/02-01-14-1
Ivanska, 19.rujna 2014.

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01./13. i 11/13.)
Općinsko vijeće Općine Ivanska na 10 . sjednici održanoj19.rujna 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o izradi izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti od požara na području
Općine Ivanska

I.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna procjene
ugroženosti od požara na području Općine Ivanska radi usklađivanja sa zakonom .
II.
Zadužuje se načelnik općine Ivanska da sukladno zakonskim odredbama provede
ovu Odluku .
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/14-01/12
URBROJ:2110/02-01-14-1
Ivanska, 19.rujna 2014.
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 19. sjednici održanoj 19.rujna 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o izradi izmjena Plana zaštite od požara na području Općine Ivanska
I.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku o izradi izmjena Plana zaštite od
požara na području Općine Ivanska, radi usklađivanja sa zakonom .

II.
Zadužuje se načelnik općine Ivanska da sukladno zakonskim odredbama provede
ovu Odluku .
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/14-01/3
URBROJ:2110/02-01-14-1
Ivanska, 19.rujna 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/06, 150/11, 144/12 i
19/13) i članka 32. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13 i11/13) Općinsko
vijeće Općine Ivanska, na svojoj 10.sjednici održanoj 19.rujna 2014. godine donijelo je
slijedeću:
ODLUKU
o prikupljanju ponuda radi izvođenja prve faze radova radi sanacije odlagališta na
području općine Ivanska“ Križic Srijedska“
Članak 1.
Temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Križic – Srijedska“Općina
Ivanska kao korisnik obvezala se provesti program sanacije odlagališta sukladno preuzetim
obvezama iz ugovora, a uz sufinanciranje od strane Fonda.
Sukladno potpisanom ugovoru, radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada
„Križic – Srijedska“ odvijati će se u 3 (tri) faze.
Članak 2.
Predmet ponuda je izvođenje prve faze radova na sanaciji odlagališta komunalnog
otpada „Križic – Srijedska“ u vrijednosti 475.625,00 kuna.
Članak 3.
S obzirom na iznos naveden u članku 2. ove Odluke i na odredbu članka 48. stavak 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/06, 150/11, 144/12 i 19/13) kojom su određeni iznosi do
kojih načelnik općine kao izvršno tijelo može samostalno donositi odluke koje se tiču
imovine Općine Ivanska, općinsko vijeće Općine Ivanska donosi ovu odluku o prikupljanju
ponuda za izvođenje radova radi sanacije odlagališta komunalnog otpada „Križic-Srijedska“.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska da potpiše svu dokumentaciju potrebnu za
prikupljanje ponuda radi izvođenja radova radi sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Križic-Srijedska“, dok će odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijeti općinsko vijeće
općine Ivanska kao predstavničko tijelo općine.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana o objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 351-01/14-01/2
Urbroj:2110/02-01-14-11
Ivanska,19. rujna 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

Na temelju članka 32. Statua Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska 01/13 i
11/13), Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 10. radnoj sjednici održanoj 19.rujna 2014.
godine donosi

ODLUKU
o donošenju Odluke o prikupljanju ponuda radi izvođenja radova pojačanog
održavanja nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo Selo po hitnom postupku
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku da se Odluka o prikupljanju ponuda
radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo Selo
donese po hitnom postupku , te da stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKKO VIJEĆE

Klasa:011-01/14-01/28
Urbroj:2110/02-01-14-1
U Ivanskoj,29. rujna 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/06, 150/11, 144/12 i
19/13) i članka 32. Statuta Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ broj 01/13 i11/13) Općinsko
vijeće Općine Ivanska, na svojoj10.sjednici održanoj 19.rujna 2014. godine donijelo je
slijedeću:
ODLUKU
o prikupljanju ponuda radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste
u naselju Kolarevo Selo
Članak 1.
Predmet prikupljanja ponuda je
prikupljanje ponuda radi izvođenja radova
pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo Selo u vrijednosti od 463.041,04
kuna.
Članak .
S obzirom na iznos naveden u članku 1. ove Odluke i na odredbu članka 48. stavak 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/06, 150/11, 144/12 i 19/13) kojom su određeni iznosi do
kojih načelnik općine kao izvršno tijelo može samostalno donositi odluke koje se tiču
imovine Općine Ivanska, općinsko vijeće Općine Ivanska donosi ovu odluku o prikupljanju
ponuda za izvođenje radova radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste
u naselju Kolarevo Selo
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska da potpiše svu dokumentaciju potrebnu za
prikupljanje ponuda radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u naselju
Kolarevo Selo , dok će odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijeti općinsko vijeće općine
Ivanska kao predstavničko tijelo općine.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:340-01/14-01/4
Urbroj:2110/02-01-14-4
Ivanska,19.rujna 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.01/13 i 11/13.)
Općinsko vijeće Općine Ivanska na 10. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Strategije razvoja općine Ivanska
I.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja
Općine Ivanska.

II.
Zadužuje se načelnik Općine Ivanska da u suradnji sa konzultantskom tvrtkom koja
je radila Strategiju razvoja općine Ivanska provede ovu Odluku.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-01/14-01/5
URBROJ:2110/02-01-14-1
Ivanska, 19.rujna 2014.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
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Sadržaj:
str.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Odluka o konvalidaciji oduke o produženom radnom vremenu
ugostiteljskih objekata
Odluka o izradi izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara na
području Općine Ivanska
Odluka o izradi izmjena Plana zaštite od požara na području Općine
Ivanska
Odluka o prikupljanju ponuda radi izvođenja prve faze radova na
sanaciji odlagališta na području općine Ivanska „Križic-Srijedska“
Odluka o donošenju Odluke o prikupljanju ponuda radi izvođenja
radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo Selo
po hitnom postupku
Odluka o prikupljanju ponuda radi izvođenja radova pojačanog
održavanja nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo Selo
Odluka o izradi izmjena i dopuna Strategije razvoja općine Ivanska

2.
3.
3.
4.

5.
6.
7.

„Službeni vjesnik“ - Službeno glasilo Općine Ivanska
Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel
Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska
Tel.887-141, fax.887-422, e-mail: opcina-ivanska@bj.t-com.hr
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