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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA  
 
 

 
 

AKTI  OPĆINSKOG  VIJEĆA  
  

Na temelju članka 32. Statua Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska 01/13 i 

11/13), Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici održanoj 13. veljače 2015. 

godine donosi  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska 

 

Članak 1. 

 U članku 86. brišu se dosadašnji stavci 2. i 3. 

 

 Novi stavak 2. glasi:  

 „Građani i po jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo 

prisustvovati sjednici vijeća. 

 Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost 

svojih predstavnika najmanje dva dana prije održavanja sjednice. Pisani dopis šalje se poštom 

na adresu Općinsko vijeće, S.Kolara 1, ili mailom na adresu elektronske pošte 

opcina@ivanska.hr.“ 

 

 Novi stavak 3. glasi: 

„Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog 

prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici. 

Prostorni uvjeti u vijećnici Općine Ivanska omogućuju istodobnu prisutnost najviše 6 osoba. 

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici 

mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. 

 U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Vijeća vodit će računa o 

redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na 

sjednici.“ 

Članak 2. 

 Ostali članci Poslovnika ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

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

Ivanska.  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:021-01/15-01/1 

Urbroj:2110/02-01-15-1 

U Ivanskoj, 13. veljače 2015.  

PREDSJEDNICA:  

   Ivana Peršić v.r. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:opcina@ivanska.hr
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 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 članka 32. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13) 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici održanoj 13.veljače  2015.  godine  donijelo je  

 

 PROGRAM  

održavanja nerazvrstanih cesta na području   

Općine Ivanska  za 2015. 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,  

- 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 

 

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

kn 

Modernizacija  nerazvrstanih cesta – provedba  ožujak- studeni…………...1.820.000,00 

kn 

-     zimska služba   - prema potrebi    ………………………………. ……….   50.000,00 kn 

                                                                                    Ukupno:                      2.022.000,00 kn       
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Članak 2.  

Radovi   navedeni u članku 1.  ovog Plana odnose se na nerazvrstane ceste na području 

općine Ivanska kako slijedi: 

        

1.  Kolarevo selo u dužini 1.000 m spaja se sa L.C. br. 37074 

2.  Utiskani u dužini od 2.500 m spaja se sa L.C. br.37064 i Ž.C. br. 3084 

3.  Ivanska, dio Đ. Sudete (žikovica) u dužini od 900 m spaja se sa L.C. br.3085 

4.  Ivanska (Valog) dužine 2200 m spaja se sa L.C. br 3084 

5.  Ivanska, Ivana Mažuranića (put prema farmi) u dužini 400m, spaja se na Ž.C. br. 3084 

6.  Ivanska, Ivana Mažuranića ( put nasuprot Spahića) u dužini 200m, spaja se na Ž.C. br. 3084 

7.  Ivanska, put prema sajmištu i sajmište u dužini 600 m, spaja se na Ž.C. br. 3084 

8.  Đurđic tkz. Bužak u dužini 800 m spaja se sa L.C. br.3086 

9.  Đurđic (put iza doma) u dužini 300 m spaja se sa L.C br. 3086 

10.  Srijedska (oko crkve) u dužini 500 m, spaja se sa L.C. 3085 

11.  Srijedska ( put prema crkvi ) u dužini 150 m 

12.  Stara Ploščica ( put prema vinogradima) dužine 700 m spaja se na L.C. br 3029 

13.  Križic ( put desno od donjeg doma) dužine 500 m spaja se sa L.C. br. 37067 

14.  Donja Petrička (šatan) dužine 2.500 m spaja se sa L.C. br.37069 

15.  Donja Petrička ( put prema prkosu) u dužini 1.000 m 

16.  Donja Petrička ( Prkos ) u dužini 1.300 m 

17.  Babinac ( put prema groblju) u dužini 300 m spaja se sa L.C. br. 37069 

18.  Gornja Petrička (odvojak prema Brajkoviću)  dužine 600 m spaja se na L.C. 37068 

19.  Gornja Petrička ( put prema Barilariću) dužine 500m spaja se na L.C. 37068 

20.  Gornja Petrička ( put oko crkve ) u dužini 200 m 

21.  Samarica (odvojak prema Riži) dužine 800 m spaja se na L.C. br.37069 

22.  Samarica ( put preka Kajfešu) dužine 800 m spa se na L.C. br. 37069    

23.  Paljevine –Kozlani  dužine  2 km 

 

                                                                                
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: 363-01/15-01/7 

Urbroj:2110/02-01-15-1 

U Ivanskoj,13.02.2015. 

                            PREDSJEDNICA: 

                             Ivana Peršić v.r.  
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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  12.   sjednici održanoj 13. veljače  2015.   donijelo 

je  

PROGRAM 

gradnje objekata komunalne infrastrukture  

u Općini Ivanska za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Ivanska za 2015. godinu , kako slijedi: 

 

OBJEKAT PLANIRANI IZNOS IZVOR FINANCIRANJA 

Tekuće i investicijsko 

održavanje nerazvrstanih cesta 

na području  Općine Ivanska  

152.000,00 kn Proračun Općine  

Sanacija smetlišta Križic-

Srijedska   

1.785.000,00 kn Proračun Općine 10% 

Fond za zaštitu okoliša  90% 

Nabavka kontejnera za 

uređenje  eko otoka –zeleni 

otoci  

70.000,00 kn Proračun Općine i Fond za zaštitu 

okoliša ili iz Fondova EU (ovisno o 

tome tko će raspisati natječaj) pa će 

o tome ovisiti i udio vlastitih 

sredstava odnosno postotak 

Modernizacija nerazvrstanih 

cesta  

1.820.000,00 kn Proračun Općine 20% 

Ministarstvo poljoprivrede 

(Program ruralnog razvoja 2014-

2020)  80%   

Modernizacija javne rasvjete 1.200.000,00 kn Proračun Općine 10% 

 Fond za zaštitu okolišta 90% 

Pojačano održavanje  ceste  

Srijedska  

900.000,00 kn Proračun Općine 20% 

 Ministarstvo 

poljoprivrede(Program ruralnog 

razvoja 2014-2020)  80%   

 

UKUPNO (od 1 -6) 5.927.000,00 kn  

Članak 2. 

Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima, 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: 363-01/15-01/8 

Urbroj:2110/02-01-15-1 
U Ivanskoj,13.02. 2015. 

                            PREDSJEDNICA: 

                             Ivana Peršić v.r. 
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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  12. sjednici i održanoj13. veljače  2015. godine   donijelo 

je  

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture  

u 2015. godini u Općini Ivanska 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na 

području Općine Ivanska za komunalne djelatnosti: 

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

2. održavanje groblja 

3. 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  2015. 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-   dva  puta  mjesečno, ) 

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

Planirana sredstva: 132.000,00 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 groblja  

- ograđivanje,  

- održavanje pristupnih staza, 

- rušenje i kresanje raslinja koje bi ugrozilo  spomenike ili druge građevine na 

grobljima 

- održavanje ograda i živica , sadnja i nabava   

- održavanje grobnih mjesta 

- košnja trave na  grobljima  na području Općine Ivanska 

Planirana sredstva : 50.000,00 kn 
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4. 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.- 4 ………………………………………………………………..  256.000,00 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. 

 

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:363-01/15-01/9 

URBROJ: 2110/02-01-15-1 

Ivanska, 16.02. 2015.  

            

                                         

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                      Ivana Peršić v.r. 

 

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

te Proračuna za 2015. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12.   sjednici  

održanoj 13. veljače  2015. godine  donosi  

 

 

PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2015. godinu 

 

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

ugroženih osoba na području Općine Ivanska  u 2015. godini. 

 

Članak 2. 

 U proračunu Općine Ivanska za 2015. godinu  za ostvarivanje Programa socijalnih 

potreba  za 2015. godinu planirano je   248.000,00 kuna za slijedeće potrebe:  

                                                                                                                            . 

 Hrvatski crveni križ 20.000,00 

 Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja 40.000,00 

 Naknada za ogrjev socijalno ugroženih 60.000,00 

 Naknada za novorođeno dijete u obitelji-promicanje 

nataliteta 

20.000,00 
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 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)  

 

10.000,00 

33.000,00 

30.000,00 

          

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 

promicanju nataliteta, 

- Jednokratna pomoć redovitim studentima na žiro račun , kada za to odluku donese 

Općinsko vijeće . 

- 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. 

- Za 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 2014/2015. godine odnosno od 1-6 mjeseca 2015.godine  Daljnje 

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

prijevoz u školskoj godini 2015/2016. 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. 

- 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:551-01/15-01/1 

URBROJ:2110/02-01-15-2 

Ivanska, 13.02.2015. 
                                                                                                                PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                         Ivana Peršić v.r.  
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Na temelju članka 34. Statuta  Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13.), 

Općinskog vijeće  općine Ivanska na svojoj 12. sjednici  održanoj 13. veljače   2015. godine   

donijelo je 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI 

U 2015. GODINI 

 

I. 

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Općini Ivanska  u 2015. 

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 2015. g. osiguravaju se ukupna sredstva 

622.500,00 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 

 plin 8.000 kn 

 dodatno ulaganje u zgradu 

vrtića radi poboljšanja uvjeta 

rada  

200.000 kn 

  

 

V. 

 

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

prema mogućnostima Proračuna. 
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VI. 

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

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA: 

Klasa: 601-01/15-01/1                                                                                       Ivana Peršić v.r. 

Urbroj:2110/02-01-15- 1                                                                                                               

Ivanska,13.02.2015. 

 

 

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

, te Proračuna za 2015. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici 

održanoj  13. veljače  2015. godine donosi  

 

PROGRAM  

javnih potreba u društvenim djelatnostima na  

području Općine Ivanska za 2015. 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 2015. 

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 2015. godinu  u 

iznosu od 191.000,00 
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-  Vjerske zajednice  30.000,00kn 

a) Župa Stara Plošćica za investicijsko održavanje objekata 9.000,00 

b) Župa Samarica  7.000,00 

c) Župa Ivanska  11.000,00 

d) Pravoslavna Crvka u Srijedskoj  

Napomena: Ukoliko voditelji župa ne budu tražili sredstva 

temeljem pisanih zahtjeva, ista im neće biti doznačena, već  

će se ravnomjerno rasporediti na vjerske zajednice  koje će 

podnositi svoje zahtjeve prema Općini Ivanska 

               3.000,00 

- Civilna zaštita  2.000,00 kn 

- Vojni invalidi domovinskog rata 2.000,00 kn 

- Udruga invalida BBŽ 4.000,00 kn 

- Donacije ostalim nespomenutim udrugama  8.000,00 kn 

- Udruga umirovljenika 10.000,00 kn 

  

- Vatrogasna zajednica općine  120.000,00 kn 

- Ostale donacije JVP 15.000,00 kn  

  

  

 

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

uplaćivati će se na žiro-račun korisnicima  prema financijskim mogućnostima Općine 

Ivanska. 

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

članka uplaćivati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

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:612-01/15-01/1 

RBROJ:2110/02-01-15-1 

U Ivanskoj,13.02. 2015. 

 

   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  12.  sjednici  održanoj 13. veljače 2015. godine   

donijelo je 

P R O G R A M 

javnih potreba u  kulturi  u Općine Ivanska za 2015. godinu 

I. 

Ovim Programom određuje se raspored sredstava namijenjenih za redovito 

financiranje i realiziranje programa i udruga u kulturi na području Općine  Ivanska za 2015.  
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godinu  uzimajući u obzir pojedinačne programe, ali i ukupna sredstva koja se mogu 

izdvojiti iz općinskog proračuna za potrebe kulture. 

II. 

Javne potrebe u kulturi koje će se u cijelosti ili djelomično financirati iz Općinskog proračuna 

za 2015. godinu odnose se na: 

- Kazališni festival SKINI  5.000,00 kn  

- Obilježavanje jezičnice u Samarici 3.000,00 kn 

- Književne večeri Đure Sudete 20.000,00 kn 

- Održavanje Dana  Općine   63.000,00 kn 

- Ivanje vatrogasni kup   7.000,00 kn 

- Manifestacija NRF 2015. 50.000,00 kn 

- Božićni sajam  40.000,00 kn 

- Božićni domjenak   50.000,00 kn 

- Božićni domjenak  50.000,00 kn 

- Doček Nove godine na otvorenom 20.000,00 kn 

- Kulturno umjetničko društvo  2.000,00 kn 

Ukupno: 260.000,00 kn 

  

       III.  

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

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 612-01/15-01/2 

URBROJ:2110/02-01-15-1 

Ivanska, 13.02.2015.        

                                                                                                                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  12.sjednici   održanoj 13.veljače 2015. godine  donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Općine Ivanska za 2015. godinu 

 

I. 
 Program javnih potreba u sportu Općine Ivanska za 2015. godinu donosi se kao 

 provedbeni akt u suglasnosti s Proračunom Općine Ivanska za 2015. godinu. 

 

II. 

 Programom se obuhvaćaju aktivnosti, poslovi i djelatnost od značaja za razvoj sporta 

u Općini Ivanska kao dio potreba u sportu. 

 Sufinanciranje će se odvijati po principu aktivnosti sportskih Udruga, a prioritet će 

imati udruge koje sudjeluju u aktivnom sustavu natjecanja, te imaju obvezu dostaviti u 

jedinstveni upravni odjel financijsku dokumentaciju, kojom opravdavaju dotirana sredstva ili 

dokumentaciju koja je privitak zahtjeva za financiranje. 
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III. 

 Financiranje javnih potreba u športu osigurava se u Proračunu Općine Ivanska u 

iznosu od  175.500,00 kn za slijedeće potrebe: 

 

1. Poticanje i promicanje sporta kako slijedi: 

2.  

1. Rukometni klub “Ivanska” 50.000,00 kn 

 

2. Nogometni klub “Ivanska” 60.000,00kn 

3. ŽRK «Ivančice» Ivanska 35.000,00 kn 

4. NK Moslavina D.Petrička  17.000,00 kn 

5.  Moto cross klub Gornja Petrička  10.000,00 

6.  Memorijalni  turnir „Ivan Obrljan“  3.500,00 

 Ukupno: 175.500,00 kn 

 

Transferi klubovima za redovnu djelatnost ostvariti će se sa sredstvima zavisno od svojih 

aktivnosti iz stavke Proračuna Općine Ivanska,  za svoje  programe. 

 

IV. 

 Ukupna sredstva od 175.500,00 kuna za javne potrebe u sportu Općine Ivanska za 

2015. godinu doznačivat će se na žiro-račune  sportskih klubova prema mogućnostima 

proračuna Općine. 

 Sredstva će se doznačiti ukoliko će se prihodi Proračuna ostvariti u planiranim 

iznosima. 

 

V. 

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

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 620-01/15-01/1 

URBROJ:2110/02-01-15-1 

Ivanska, 13.02.2015.   

                                                                                                                     PREDSJEDNICA: 

                                 Ivana Peršić v.r. 
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Na temelju članka 7.,  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

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

(Službeni vjesnik br. 01//13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj  12. sjednici 

održanoj 13. veljače  2015. godine , donosi 

 

O D L U K U 

o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Ivanska za 2015. godinu 

 

 

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 2015. 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 sljednik 

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: 402-01/15-01/11 

URBROJ:2110/02-001-15-1 

U Ivanskoj, 13.02.2015.                                                                             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  12. sjednici održanoj 13.veljače  2015. godine  donijelo 

je   slijedeću: 

 

O D L U K U 

o visini najma društvenih domova za održavanje 

poljoprivrednih predavanja, edukacija i slično 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom  određuje se visina najma društvenih domova na području Općine 

Ivanska za održavanje predavanja , edukacija i sl. za poljoprivredne proizvođače  u visini od 

200 kn za korištenje  društvenih domova do 5 sati dnevno. 

Ukoliko  bi predavanja trajala duže od 5 sati primjenjuju se cijene najma  iz Odluke o cijeni 

vatrogasnih i društvenih domova  na području Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 10/13, 

5/14). 

Članak 2.  

Iznos iz članka 1. ove Odluke  organizator predavanja ,edukacija i slično (pravna ili 

fizička osoba) dužna je uplatiti na žiro račun Općine Ivanska  broj IBAN  

HR3223400091816100001,  najkasnije dan prije održavanja  predavanja , edukacije i slično. 

 

 

Članak 3. 

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

Ivanska . 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                               

 

   Klasa: 011-01/15-01/6 

   Urbroj:2110/02-01-15-1 

   Ivanska,13.02. 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 12. sjednici održanoj dana 

13.veljače 2015.  donosi  

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća  

Ivankom j.d.o.o. Ivanska  za 2014. godinu  

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska  prihvaća  izvješće  o radu komunalnog poduzeća 

Ivankom j.d.o.o. Ivanska  za 2014. godinu . 
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Članak 2. 

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

Općine Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa363-01/15-01/10 

Urbroj:2110/02-01-15-2 

Ivanska, 13.02.2015. 

 

 

 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 12. sjednici održanoj dana 

13.veljače 2015.  donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska  

u vremenu  srpanj –prosinac  2014. godine  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  Općine Ivanska prihvaća izviješće o radu načelnika Općine Ivanska  

u vremenu  srpanj – prosinac  2014. 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:022-01/15-01/3 

Urbroj:2110/02-01-15-2 

Ivanska, 13.02.2015. 

 

 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 12. sjednici održanoj dana 

13.veljače 2014.  donosi  

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o radu povjerenika Mjesnog odbora 

 Ivanska u proteklom  razdoblju   
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Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska  prihvaća  izvješće  o radu povjerenika  Mjesnog 

odbora Ivanska u proteklom razdoblju. 

 

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:026-01/15-01/2 

Urbroj:2110/02-01-15-2 

Ivanska, 13.02.2015. 

 PREDSJEDNICA : 

                                                                                                        Ivana Peršić v.r. 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta  Općine Ivanska  (Službeni vjesnik  br.01/13 i11/13)  i članka 4. 

Odluke o izboru članova vijeća mjesnih obora Općine Ivanska («Službeni vjesnik», broj 6/07)   

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici održanoj 12.veljače  2015.  godine  

donijelo je  

ODLUKU  

o raspisivanju izbora za članove   

Vijeća mjesnih  odbora na području  Općine Ivanska 

 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Ivanska i to: 

1. Mjesni odbor Babinac 

2. Mjesni odbor Donja Petrička 

3. Mjesni odbor Đurđic 

4. Mjesni odbor Gornja Petrička 

5. Mjesni odbor Ivanska 

6. Mjesni odbor Kolarevo Selo 

7. Mjesni odbor Križic 

8. Mjesni odbor Paljevine 

9. Mjesni odbor Rastovac 

10. Mjesni odbor Samarica 

11. Mjesni odbor Srijedska 

12. Mjesni odbor Stara Plošćica 

13. Mjesni odbor Utiskani 

 

Članak 2. 

Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz članka 1.ove Odluke u suglasju s odredbom članka 

69.Statuta Općine Ivanska određuje se kako slijedi: 

- za mjesne odbore od rednog broja 1-4 i rednog broja 6-13 – 5 članova Vijeća  mjesnih 

odbora 

- za mjesni odbor pod rednim brojem 5.Mjesni odbor Ivanska – 9 članova Vijeća 

mjesnog odbora  
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Članak 3. 

Za provedbu izbora određuje se  nedjelja 19.travnja 2015. godine u vremenu od 7,00-19,00 

sati. 

 

Članak 4. 

Ovo Odluka  stupa na  snagu osmi dan od dana objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.  

 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 013-01/15-01/1 

URBROJ :2110/02-01-15-1 

Ivanska,13.02. 2015. 

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                       Ivana Peršić v.r. 

 

                                                                                                                                       
Na temelju članka 32. Statuta  Općine Ivanska  (Službeni vjesnik  br.01/13 i11/13)  i članka 

12. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih obora Općine Ivanska («Službeni vjesnik», broj 

6/07)   Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici održanoj 13. veljače  2015.  

godine  donijelo je  

ODLUKU  

o imenovanju općinskog  izbornog  Povjerenstava za  provođenje izbora  za  

Vijeća mjesnih  odbora Općine Ivanska 

 

Članak 1. 

U općinskog Izborno Povjerenstvo za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine 

Ivanska, imenuju se : 

1. Krunoslav Markovinović za predsjednika 

2. Marijan Jambrušić  za člana 

3. Darko Grgić  za člana 

 

 

1. Nikolina Šlogar za zamjenika predsjednika 

2. Đurđica Milardović za zamjenika člana 

3. Đurđica Cindrić za zamjenika člana 

 

Članak 2. 

Ovlasti Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora su : 

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,  

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,  

- određuje biračka mjesta za mjesne izbore,  

- nadzire rad biračkih odbora,  

- obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,  

- objavljuje liste za članove vijeća mjesnog odbora,  

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,  

- objavljuje rezultate mjesnih izbora, 

- obavlja i druge radnje utvrđene izbornim Zakonom, Statutom, Odlukom o provedbi izbora u 

mjesnim odborima. 
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Članak 3. 
Ovo Odluka  stupa na  snagu osmi dan od dana objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.  

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA : 013-01/15-01/2 

URBROJ :2110/02-01-15-1 

Ivanska, 13.02. 2015. 

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                       Ivana Peršić v.r.  

 

Na temelju članka 32.Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) i članka12.  

Odluke o  izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni vjesnik  br.06/07), Općinsko vijeće 

Općine Ivanska na svojoj 12. sjednici održanoj 13.veljače  2015. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o naknadi za rad članovima  općinskog Izbornog povjerenstva i članovima biračkih 

odbora za provođenje izbora za članove Vijeća  mjesnih odbora  

na području Općine Ivanska 

 

Članak 1. 

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika općinskog Izbornog povjerenstva za 

provođenje izbora za članove vijeća  mjesnih odbora na području Općine Ivanska određuje se 

naknada u neto iznosu od 300,00 kn. 

Članovima općinskog Izbornog povjerenstva  za  provođenje izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Ivanska određuje se naknada u neto iznosu od 200,00 kn. 

 Pripadajuće zakonske  obveze  terete Proračun Općine Ivanska za 2015. godinu.  

 

Članak 2. 

Predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora  za  provođenje izbora za 

članove vijeća  mjesnih odbora na području Općine Ivanska određuje se naknada u neto 

iznosu od  150,00 kn. 

Članovima  biračkih odbora   za  provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Ivanska određuje se naknada u neto iznosu od 100,00 kn. 

 Pripadajuće zakonske  obveze  terete Proračun Općine Ivanska za 2015. godinu.  

 

 

Članak 3.  

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

Ivanska. 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:013-01/15-01/3 

Urbroj:2110/02-01-15-1 

Ivanska, 13.02.2015.    

                                                                                                                        PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                          Ivana Peršić v.r. 
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AKTI  OPĆINSKOG   NAČELNIKA  
 

 

 Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska, Službeni vjesnik (01/13 i 11/13) 

općinski načelnik donosi  

 

 

ODLUKU  

o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala 

 

 

I. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva o nabavi roba i usluga male vrijednosti, te 

provođenje postupka tzv. bagatelne nabave, načelnik općine odabire ponudu HARD JURA 

d.o.o. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 10a kao najpovoljniju ponudu za nabavu i isporuku 

uredskog materijala. 

 

 

II. 

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

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA  

NAČELNIK  

 

Klasa:406-01/15-01/1 

Urbroj:2110/02-02-15-2 

Ivanska, 16. veljače 2015. 

 

 

             

                         NAČELNIK 

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

 
 

 Akti  Općinskog vijeća     

                                                                                                                                                    str. 

 1.  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika  Općinskog vijeća Općine 

Ivanska 

2 

2.  Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za 2015. 

godinu  

3 

3.  Plan gradnje objekata  komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. 

godinu  

5 

4.  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini u Općini 

Ivanska 

6 

5.  Program socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2015. godinu 7 

6.  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. godini 9 

7.  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima  na području Općine 

Ivanska za 2015. godinu 

 

10 

8.  Program javnih potreba u kulturi u Općini Ivanska za 2015. godinu 11 

9.  Program javnih potreba u sportu  Općine Ivanska za 2015. godinu 12 

10.  Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća 

Općine Ivanska za 2015. godinu 

 

14 

11.  Odluka o visini najma društvenih domova za održavanje poljoprivrednih 

predavanja, edukacija i sl. 

 

15 

12.  Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. 

Ivanska za 2014. godinu 

 

15 

13.  Zaključak o usvajanju izvješća  o radu načelnika Općine Ivanska u vremenu 

od srpnja – prosinca 2014. godine 

 

15 

14.  Zaključak o usvajanju izvješća o radu povjerenika Mjesnog odbora Ivanska u 

proteklom razdoblju 

 

16 

15.  Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Ivanska 

 

17 

16.  Odluka o imenovanju  općinskog Izbornog povjerenstva za provođenje  za 

članove  Vijeća mjesnih odbora Općine Ivanska 

 

18 

17.  Odluka o naknadi za rad članovima općinskog Izbornog povjerenstva i 

članovima biračkih odbora zaa provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Ivanska  

 

 

19 

 

 

 

Akti općinskog načelnika 

 

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za  nabavu uredskog materijala                20 
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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 

 


