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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA  
 
 

 

AKTI  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA  
                                                                                                                         
Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska  

za razdoblje  srpanj - prosinac 2021. godine  
 
 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o radu načelnika Općine Ivanska  za 
razdoblje srpanj - prosinac  2021. godine (Klasa: 024-03/22-01/01, Urbroj: 2103-10-02-22-1 od 
21. ožujka 2022.) 
 
 

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: 024-03/22-01/01 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

                           NAČELNIK  
Klasa: 024-03/22-01/01 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022. 
 
Na temelju članka 55. Statuta  Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 3/21), načelnik Općine 
Ivanska podnosi   
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA OPĆINE IVANSKA ZA RAZDOBLJE  

SRPANJ – PROSINAC  2021. GODINE 

   
 
I.       UVODNI DIO 

U izvještajnom razdoblju kao načelnik Općine Ivanska, u okviru svog djelokruga, obavljao sam 
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mi povjereni zakonom i Statutom, 
utvrđivao sam prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenja o 
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog 
vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i prihodima i rashodima, 
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom 
općine i aktima Općinskog vijeća. 

Održavao sastanke sa poslovnim partnerima u svrhu provođenja započetih i izradu novih 
projekata. 
 
  
       
II.      DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
  
 
Društvene djelatnosti: 
U području obrazovanja sufinanciran je rad Dječjeg vrtića "Ivančica" kojem je osigurana isplata 
plaća i djela materijalnih troškova sukladno Zakonu što je ukupno iznosilo 1.755.000,00 kn. 
Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola sa područja općine za razdoblje srpanj – 
prosinac 2021.  
 
Isplaćena je i bespovratna potpora srednjoškolcima u iznosu od 1.000,00 kn koji ne ostvaruju 
pravo na subvenciju  javnog prijevoza od općine Ivanska. 
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Sufinanciran je boravak djece u vrtiću izvan općine Ivanska roditeljima sa područja naše općine. 
 
Općina Ivanska je financirala nabavu obrazovnog materijala za učenike osnovne škole Ivanska 
u iznosu od 56.480,23 kn kao i prijevoz nagađenih učenika na izlet. 
 
Sufinanciran je rad Gradskog društva Hrvatskog crvenog križa Čazma i Hrvatske gorske službe 
spašavanja, te isplaćivane donacije ostalim udrugama prema zamolbama. 
 
Provodi se II. faza projekta Zaželi. 
 
 
Održane su manifestacije i to: 
Ploščićko mašinanje u Staroj Plošćici 
Žetva u Donjoj Petričkoj 
Advent u Ivanskoj  
 
Sport: 
Financiran je rad svih sportskih klubova i udruga sukladno javnom pozivu i ugovorima. 
 
Socijalna skrb: 
Za 14 novorođenih beba isplaćena je pomoć za opremu u iznosu 1.500,00 kn po djetetu. 
Najugroženijim stanovnicima naše općine, na temelju jednokratnih zahtjeva odobrena su 
minimalna sredstva za podmirivanje dijela osnovnih troškova stanovanja. Također je 
isplaćivana i pomoć za sanaciju šteta od požara u iznosu od 37.000,00 kn. 
Za 40 korisnika zajamčene minimalne naknade isplaćena je pomoć za ogrjev iz proračuna 
županije u iznosu od 42.000,00 kn. Povodom Božića kupljeni su i podijeljeni poklon paketi za 
djecu od 1 – 10 godina. 
 
Vatrogastvo: 
Općina je potpomagala dobrovoljna vatrogasna društva na području općine te su redovito 
isplaćivana sredstva za redovan rad vatrogastva i plaćana je struja za vatrogasne domove te je 
DVD-u Gornja Petrička dodijeljena kapitalna donacija za izradu fasade i promjene krovišta  na 
vatrogasnom domu u iznosu od 275.000,00 kn. 
 
 
Vjerske zajednice: 
U navedenom razdoblju isplaćena je tekuća donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Ckvenoj 
općini Narta, u iznosu od 30.000,00 kn kao pomoć oko uređenja okoliša oko Pravoslavne crkve 
u Srijedskoj. 
 
Zdravstvo: 
Zbrinjavane su napuštene životinje. Sufinancirana je sterilizacija i kastracija pasa i mačaka. 
Provodile su se mjere zaštite od Covid-19 virusa prema uputama Nacionalnog i Županijskog 
stožera civilne zaštite. U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, organizirano je 
cijepljenje u naseljima Općine Ivanska. 
 
Gospodarstvo: 
Izvršena je deratizacija prema godišnjem planu te dezinsekcija komaraca.  
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Investicije: 
Premiješten je i obnovljen Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata 
Općine Ivanska te je u rujnu 2021. godine otvoren „Spomen-park poginulim hrvatskim 
braniteljima Domovinskog rata Općine Ivanska“ u dvorištu Osnovne škole Ivanska. 
 
Nabavljene su inox kuhinje i suđe za društveni dom Križic i vatrogasni dom Gornja Petrička. 
Uređivani su i ostali društvenih domovi u ukupnom iznosu od 74.255,67 kn.      
 
U studenom je temeljem odluke općinskog vijeća provedena kupoprodaja nekretnine k.č.br. 
1289/1, k.o. Ivanska u svrhu proširenja Sajmišta.    
 
U jednoj hali na Sajmištu izbetoniran je pod. 
Nabavljeno je 17 koševa  i 8 klupa za javne površine na području općine. 
 
Za Božić je nabavljena kuglica u iznosu od 40.000,00 kn koja je ukrašavala kružni tok za 
vrijeme blagdana. 
 
Uređeno je, ograđeno i opremljeno dječje igralište u Samarici. 
Kompletno je uređen okoliš cijelog vrtića kroz projekt Uređenja okoliša dječjeg vrtića Ivančica 
ukupne vrijednosti 343.831,06 kn, koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za 
demografiju i mlade u iznosu od 209.300,00 kn. 
 
 
Trgovačko društvo Ivankom j.d.o.o.: 
Komunalnom poduzeću isplaćena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za redovno poslovanje 
te materijalna sredstva od 37.090,00 kn za odvoz glomaznog otpada. 
Općina je sufinancirala i odvoz komunalnog otpada u iznosu od 28.658,33 kn. 
 
  
U području komunalnih djelatnosti 
Izvršeno je slijedeće:     

- redovno su održavane sve javne površine  na području općine  
- uređivan je i čišćen okoliš oko mjesnih i vatrogasnih domova  
- održavani su poljski putevi nasipavanjem kamena i malčiranjeg graba i brina uz puteve 
- kopane su grabe uz nerazvrstane ceste 
- redovito je vršen odvoz komunalnog otpada te je u jesenskom periodu organizirano 

sakupljanje glomaznog otpada 
- komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. održavalo je groblja na području općine 

 
 
Jedinstveni upavni odjel 
U Jedinstvenom upravnom odjelu radilo se na svakodnevnim poslovima, rješavanja po 
zahtjevima stranaka  i pomoć mještanima oko rješavanja privatnih administrativnih stvari, 
izdavanja rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 
rješenja o komunalnoj naknadi, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, pružanje 
stručne i tehničke pomoći potrebne u obavljanju dužnosti predsjedniku Općinskog vijeća, 
općinskim vijećnicima, uređivanje službenog glasila Općine Ivanska, pružanje stručne pomoći 
udrugama od interesa za Općinu, priprema i vođenje projekata od interesa za Općinu te 
svakodnevni administrativni poslovi.  



……………….Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 02 od 30. ožujka 2022…………………. 

6 
 

 
III KOMUNALNO REDARSTVO 
Iz domene komunalnog redarstva  komunalni redar  obavljao je slijedeće: 

- kontrola održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 
- izdavanje rješenja za korištenje javnih površina 
- pomoć jedinstvenom upravnom odjelu u pripremi materijala za sjednice vijeća 
- informatička podrška jedinstvenom upravnom odjelu 
- pomoć u organizaciji rada komunalnog poduzeća na radovima iz domene komunalnog 

redara 
- obilazak naselja 
- izlazak na teren na pozive mještana  
 

 
 IV OSTALO  
Za potrebe dječjeg vrtića jedinstveni upravni odjel radio je na poslovima plaćanja računa te 
pružanja administrativne pomoći. 
 
 
          NAČELNIK: 
                    Željko Mavrin v.r. 
 
 
Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu  
 
 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o utrošku namjenskih sredstava za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu (Klasa:361-04/22-
01/01, Urbroj:2103-10-02-22-1 od 21. ožujka 2022.) 

 
 
 

Članak 2. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 
Općine Ivanska. 
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA IVANSKA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
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Klasa: 361-04/22-01/01 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
 
 

                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
Klasa: 361-04/22-01/01 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022. 
 
 

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 55. Statuta Općine Ivanska 
(Službeni vjesnik, br. 3/21), načelnik Općine Ivanska podnosi  
 

 
IZVJEŠĆE 

o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Sredstva prikupljena od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
tijekom 2021. godine iznosila su 4.157,42 kn. 
 

Članak 2. 
 

Navedena sredstva iz članka 1. utrošena su kako slijedi: 
 
 
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

4.157,42 kn 

Komunalne usluge održavanja javnih zelenih površina i ostale komunalne 
usluge 

4.157,42 kn 

     UKUPNO: 4.157,42 kn 
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Članak 3. 

       Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku Općine Ivanska nakon donošenja zaključka 
Općinskog vijeća o usvajanju istog. 
 
  
 
                                                     

NAČELNIK: 
   Željko Mavrin v.r. 

 
 
 
Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa 

 za 2021. godinu  
 
 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće općinskog načelnika o utrošku 
namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu (Klasa: 321-01/22-01/02, Urbroj: 
2103-10-02-22-1 od 21. ožujka 2022.) 

 
 
 

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: 321-01/22-01/02 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
 



……………….Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 02 od 30. ožujka 2022…………………. 

9 
 

                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
Klasa: 321-01/22-01/02 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022. 

 
 
Na temelju članka 69. Zakona o šumama (Narodne novine, broj 68/18, 115/18, 98/19, 

32/20, 145/20) i članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br. 3/21), načelnik Općine 
Ivanska podnosi  
 
 

IZVJEŠĆE 
o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su prihodi od 

šumskog doprinosa u iznosu od 1.307.996,24 kn. 
 
 

Članak 2. 
Sredstva ostvarena od šumskog doprinosa iz članka 1. utrošena su na slijedeće aktivnosti: 
 

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 416.094,28 kn 
Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova i kanala 75.105,78 kn 
Komunalne usluge održavanja javnih zelenih površina i ostale komunalne 
usluge 

340.988,50 kn 

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 891.901,96 kn 
Nogostup Ivanska – rekonstrukcija i izgradnja (projektna dokumentacija) 11.250,00 kn 
Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja – ceste  (kružno raskrižje 
Ivanska) 

880.651,96 kn 

UKUPNO: 1.307.996,24 kn 
 
 

Članak 3. 
Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku Općine Ivanska nakon donošenja 

zaključka Općinskog vijeća o usvajanju. 
 
 
                                                                                                                 

         NAČELNIK: 
                                      Željko Mavrin v.r. 
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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka  2022. godine 
donijelo je 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu  
 
 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o utrošku namjenskih sredstava od 
prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2021. godinu (Klasa: 320-02/22-01/05, Urbroj:2103-10-02-22-1 od 21. ožujka 2022.) 

 
 
 

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: 320-02/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
Klasa: 320-02/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022.  
 

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 
br. 20/18, 115/18, 98/19) i članka 55. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 3/21), 
načelnik Općine Ivanska podnosi  
 

IZVJEŠĆE 
o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvarena sredstva od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iznosila su 417.790,48      
kn, kako slijedi: 

- prodaja poljoprivrednog zemljišta –  6.179,17  kn 
- zakup poljoprivrednog zemljišta –  411.611,31 kn 

 
Članak 2. 

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu 
od 417.790,48 kn utrošena su kako slijedi: 
 
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

411.611,31 kn 

Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova i kanala 
 

111.816,75 kn 

Komunalne usluge održavanja javnih zelenih površina i ostale komunalne 
usluge 

299.794,56 kn 

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

    6.179,17 kn 

Parkiralište – Ambulanta Ivanska (građevinsko zemljište)     6.179,17 kn 
     UKUPNO: 417.790,48 kn 

 
Članak 3. 

       Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku Općine Ivanska nakon donošenja zaključka 
Općinskog vijeća o usvajanju istog. 
 
                                                                                                                   NAČELNIK: 
                                      Željko Mavrin v.r. 
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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 4/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje  

od 01.07.2021.-31.12.2021. godine  
 
 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća Izvješće o utrošku sredstava proračunske 
pričuve za razdoblje od 01.07.2021.-31.12.2021. godine (Klasa: 024-03/22-01/02, Urbroj: 
2103-10-02-22-1 od 21. ožujka 2022.) 
 
 

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: 024-03/22-01/02 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
        
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
 
Klasa: 024-03/22-01/02 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022. 
 
 
 
Na temelju članka 55. Statuta  Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 3/21) načelnik Općine 
Ivanska podnosi  
 
 
 

IZVJEŠĆE 
o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje  

od 01.07-31.12.2021. godine 
 
 

 
Sredstva  proračunske pričuve u razdoblju od 01.07.-31.12.2021. godine nisu korištena. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                       NAČELNIK: 

                                          Željko Mavrin v.r. 
 
Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 
 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Klasa:363-01/22-01/04, Urbroj: 2103-10-02-22-1 
od 21. ožujka 2022.) 
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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  

 
        
Klasa: 363-01/22-01/04 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
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Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 55. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik 
Općine Ivanska broj 4/21), podnosim  

        

IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
             

Članak 1. 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ivanska za 2021. godinu izvršen je kako slijedi: 

        
1.  Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja   

    UKUPNO 830.000,00 176.400,00 UKUPNO   21,25 

RBR OPIS POZICIJA PLAN IZVRŠENJE IZVRŠENJE PO IZVORU FINANCIRANJA POSTOTAK IZVRŠENJA 

1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA   830.000,00 176.400,00   176.400,00 21,25 
                

a) Parkiralište - Ambulanta Ivanska   215.000,00 15.000,00       

  građevinsko zemljište 563     opći prihodi i primici 8.820,83   

          prodaja poljoprivrednog 
zemljišta 

6.179,17   

b) Parkiralište - groblje Ivanska   615.000,00 161.400,00       

  građevinsko zemljište 567     opći prihodi i primici 113.450,00   

  građenje 568     opći prihodi i primici 47.950,00   

    UKUPNO 830.000,00 176.400,00       
  

  
 

 
  

2. Građevine komunalne infrastrukture koja će s graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja   

    UKUPNO 2.940.000,00 1.762.721,30 UKUPNO   59,96 

RBR OPIS POZICIJA PLAN IZVRŠENJE IZVRŠENJE PO IZVORU FINANCIRANJA POSTOTAK IZVRŠENJA 

2.1. NERAZVRSTANE CESTE   2.400.000,00 1.611.822,32   1.611.822,32 
67,16 

              
  

a) Rekonstrukcija ceste Utiskani   500.000,00 408.670,36     81,73 
  asfaltiranje ceste 458     pomoći 114.895,10   
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          opći prihodi i primici 284.400,26   

  stručni nadzor 458     opći prihodi i primici 9.375,00 
  

b) rekonstrukcija ceste Paljevine - Kolarevo Selo   700.000,00 12.500,00     
1,79 

  stručni nadzor 387     opći prihodi i primici 12.500,00   
c) Kružni tok Ivanska   1.200.000,00 1.190.651,96     99,22 
  građenje 522     pomoći 310.000,00   
          šumski doprinos 861.901,96   
  nadzor 522     šumski doprinos 18.750,00   

    UKUPNO 2.400.000,00 1.611.822,32       

 

       

2.2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE   540.000,00 150.898,98   150.898,98 27,94 

       
 

a) Nogostup Ivanska   200.000,00 11.250,00       

  projektna dokumentacija 550     šumski doprinos 11.250,00   
b) Rekonstrukcija plinske mreže   200.000,00 7.323,75       
  projektna dokumentacija 479     opći prihodi i primici 7.323,75   
C) izgradnja spomen parka poginulim hrvatskim braniteljima   130.000,00 129.140,48       

  građenje i oprema 562     opći prihodi i primici 129.140,48   

d) priključak vode na grobljima   10.000,00 3.184,75       

  građenje    525     opći prihodi i primici 3.184,75   

    UKUPNO 540.000,00 150.898,98               

      
 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO 3.770.000,00 1.939.121,30     51,44 
   

   
 

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
   

1. Nerazvrstane ceste 1.611.822,32 
   

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 0,00 
   

3. Javna parkirališta 176.400,00 
   

4. Javne garaže 0,00 
   

5. Javne zelene površine 0,00 
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6. Građevine i uređaji javne namjene 150.898,98 
   

7. Javna rasvjeta 0,00 
   

8. Groblja i krematoriji na grobljima 0,00 
   

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza 0,00 
   

UKUPNO 1.939.121,30 
   

                    
  

   
REKAPITULACIJA PO IZVORU FINANCIRANJA    

1 
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

    
616.145,07 

 

  

3 
VLASTITI PRIHODI 

    
  

 

  

  
a) vlastiti prihodi - najam domova i poslovnih prostora 

    
0,00 

 

  

  
b) komunalni doprinos 

    
0,00 

 

  

4 
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 

    
  

 

  

  
a) komunalna naknada 

    
0,00 

 

  

  
b) legalizacija 

    
0,00 

 

  

  
c) šumski doprinos 

    
891.901,96 

 

  

  
d) prodaja poljoprivrednog zemljišta 

    
6.179,17 

 

  

5 
POMOĆI 

    
  

 

  

  
a) EU fondovi 

    
0,00 

 

  

  
b) županijski proračun 

    
0,00 

 

  

  
c) državni proračun 

  
424.895,10 

 

  

UKUPNO 1.939.121,30 
   

   
  

   
   

  
   

REKAPITULACIJA PO POZICIJI    
387 Rekonstrukcija ceste Paljevine - Kolarevo Selo     12.500,00 

   
458 Rekonstrukcija ceste Utiskani     

408.670,36 
   

479 Rekonstrukcija plinske mreže 
    7.323,75 

   

522 Kružni tok Ivanska     1.190.651,96 
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525 Priključak vode na grobljima     
3.184,75 

   
550 Nogostup Ivanska     

11.250,00 
   

562 Izgradnja spomen parka poginulim hrvatskim braniteljima     
129.140,48 

   
563 Parkiralište - Ambulanta Ivanska     

15.000,00 
   

567 Parkiralište - groblje Ivanska     
113.450,00 

   
568 Parkiralište - groblje Ivanska     

47.950,00 
   

UKUPNO 1.939.121,30 
        
   

Članak  2. 

Ovo izvješće objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Ivanska nakon donošenja zaključka Općinskog vijeća o usvajanju istog. 

        
        

NAČELNIK 
          Željko Mavrin 

                                                                                                  
        
 KLASA: 363-01/22-01/04       
 URBROJ: 2103-10-02-22-1       
 Ivanska, 21. ožujka 2022.        
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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 
 

Članak 1. 
 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Klasa: 363-01/22-01/05, Urbroj:2103-10-02-22-1 
od 21. ožujka 2022.) 
 

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: 363-01/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
       
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
                          

                                                                          

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
Klasa: 363-01/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022.  
 

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 55 Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 3/21), 
načelnik Općine Ivanska podnosi  
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
 

Članak 1. 
Program  održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini ostvaren je 
kako slijedi: 
 

Rb. Naziv komunalnih djelatnosti Planirano Ostvareno Index 
1. Održavanje nerazvrstanih cesta, 

mostova i kanala 
898.000,00 792.930,81 88,30 

2. Komunalne usluge održavanja 
javnih zelenih površina i ostale 
komunalne usluge 

800.000,00 620.952,85 77,62 

3. Održavanje i potrošnja javne 
rasvjete 

120.000,00 120.327,16 100,27 

4. Modernizacija nerazvrstanih cesta 
na području Općine Ivanska 

1.700.000,00 421.170,36 24,77 

 UKUPNO: 3.518.000,00 1.955.381,18 55,58 
 

Članak 2. 
Izdaci iz članka 1. financirani su iz slijedećih izvora financiranja: 

1. Opći prihodi i primici    486.114,92  kn 
2. Vlastiti prihodi – 154.850,00 kn 
3. Komunalna naknada 395.390,61  kn 
4. Komunalni doprinos 20.500,00 kn 
5. Šumski doprinos  367.861,82  kn 
6. Zakup poljoprivrednog zemljišta  411.611,31 kn 
7. Legalizacija 4.157,42 kn 
8. Pomoći  114.895,10  kn 

 
Članak 3. 

       Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku Općine Ivanska nakon donošenja zaključka 
Općinskog vijeća o usvajanju istog. 
 
 
                                                                                                                   NAČELNIK: 
                                      Željko Mavrin v.r. 
 
 
Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

 
ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 
 na području Općine Ivanska u 2021. godini 
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Članak 1. 
 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o izvršenju plana gospodarenja 
otpadom na području općine Ivanska u 2021. godini (Klasa: 351-01/22-01/01, Urbroj:2103-10-
02-22-1 od 21. ožujka 2022.) 
 

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: 351-01/22-01/ 01 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
        
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 

                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

 
KLASA: 351-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-10-02-22-1 
Ivanska, 21. ožujka 2022.  
 
Temeljem čl. 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 
14/19, 98/19) i čl. 55. Statuta Općine Ivanska ( Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3/21), 
načelnik Općine Ivanska, podnosi  

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2021. GODINU 
 

1. UVOD 
 
Općina Ivanska smještena je u zapadnom dijelu Bjelovarsko – bilogorske županije na 
istočnim padinama Moslavačke gore.  
Zauzima površinu od 132,49 km2  odnosno 5,02% ukupne površine Bjelovarsko-bilogorske 
županije koja iznosi 2.636,67 km2. Ne računajući gradove, Općina Ivanska je prema površini 
među većima u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. 
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Ivanska je sjedište današnje općine u čijem je sastavu trinaest (13) naselja. 
Općina obuhvaća područje naselja: 

1. Babinac,  
2. Donja Petrička,  
3. Đurđic,  
4. Gornja Petrička,  
5. Ivanska,  
6. Kolarevo Selo,  
7. Križic,  
8. Paljevine,  
9. Rastovac, 
10. Samarica,  
11. Srijedska,  
12. Stara Plošćica i  
13. Utiskani. 

 
Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine Općina Ivanska imala je 2.255 stanovnika. 
Broj domaćinstava prema Popisu stanovništva iz 2021. godine na području Općine Ivanska je 
824. 
 
Raspored naseljenosti je slijedeći: 
Tablica 1 – Broj stanovnika  

NASELJA BROJ STANOVNIKA 
2021. godine 

Babinac 118 
Donja Petrička 118 
Đurđic 156 
Gornja Petrička 89 
Ivanska 562 
Kolarevo Selo 131 
Križic 149 
Paljevine 199 
Rastovac 31 
Samarica 120 
Srijedska 247 
Stara Plošćica 193 
Utiskani 142 
UKUPNO: 2.250 

 
 
Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u: 
 
- Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
- Zakonu o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ) 
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  
- Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. (NN 3/17) 
- Planu gospodarenja otpadom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji  
- Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN RH 130/05) 
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Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog vijeća Općine Ivanska, održanoj 
29. ožujka 2019. godine, usvojen je Plan gospodarenja otpadom Općine Ivanska  (u nastavku 
PGO) za razdoblje od 2017. do 2022. godine.  
 
Puni naziv je PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE IVANSKA ZA RAZDOBLJE 
2017. – 2022. GODINE, donesen je za razdoblje od 2017. do 2022. godine i objavljen je u 
SLUŽBENOM VJESNIKU OPĆINE IVANSKA br.: 04/19, te nisu rađene izmjene i dopuna. 
Suglasnost bjelovarsko – bilogorske županije je ishodovana prije donošenja Plana. 
 
Provedbom Plana postići će se:  

-  odvojeno prikupljanje komunalnog otpada; 
-  bolje gospodarenje posebnim kategorijama otpada; 
-  aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša; 
-  provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti 
- unaprjeđenje nadzora nad gospodarenjem otpadom 

2. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 
NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 
 
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada za odlaganje odnosno konačno zbrinjavanje s 
cjelokupnog područja općine Ivanska vrši komunalno poduzeće IVANKOM j.d.o.o. 
Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska. 

U 2021. godini nije bilo osigurano prikupljanje biorazgradivog otpada, metala, stakla i 
tekstila. U travnju se započelo sa odvojenim prikupljanjem papira u plastike u 
posebnim vrećama podijeljenim domaćinstvima. Koristi se jedan zeleni otok za 
prikupljanje papira, stakla i plastike.  
Krupni (glomazni) otpad sa područja Općine Ivanska prikupljalo je komunalno 
poduzeće IVANKOM j.d.o.o.  
 
Tablica: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada 

Područje sa 
kojeg se otpad 

skuplja 

Broj 
stanovnika 

Broj 
domaćinstava 

Broj 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
skupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 

otpada 

Udjel 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
skupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 
otpada ( % ) 

Tvrtka pružatelj 
javne usluge 
prikupljanja 
komunalnog 

otpada 

      
Općina 
Ivanska 

2.250 824 792 96,11 - IVANKOM 
j.d.o.o. 

 
3. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, 
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I 
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU 
OPĆINE IVANSKA 

Komunalni otpad prikuplja komunalno poduzeće IVANKOM j.d.o.o. pomoću specijalnog 
komunalnog vozila. Prikupljalo se redovito miješani komunalni otpad, papir i plastika te 
je bilo organizirano prikupljanje glomaznog otpada. 
 
Tablica: Prikupljene količine otpada na području JLS 

Tvrtka ili naziv Područje sa kojeg je 
otpad skupljen 

Ključni 
broj otpada 

Naziv otpada Ukupno skupljeno 
tona 
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Na području Općine Ivanska nema odlagališta. 
 

4. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA 
ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSOM SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM. 

 
Na području Općine Ivanska nema odlagališta. Od planiranih građevina za gospodarenje 
otpadom planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, dok se od uređaja 
planira nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta. 
   

5. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 
UKLANJANJU 

 
Na području Općine Ivanska nema divljih odlagališta. Jedna takva lokacija je bila proteklih 
godina, ista je sanirana te se redovito obilazi i kontrolira. 
 
 
Tablica: Podaci o saniranim „divljim odlagalištima“ i utrošenim sredstvima za sanaciju istih 

rb Lokacija saniranog „divljeg 
odlagališta“ 

Procijenjena količina 
otpada (m3 )  

Najzastupljenija vrsta odbačenog otpada 

1. KRIŽIC - SRIJEDSKA 171,59 Miješani komunalni 

 
6. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO – 
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

 
Provodile si se informativne aktivnosti u kojima se putem medija, web stranice i prospekata 
stanovništvo upoznavalo sa obvezama i načinom prikupljanja komunalnog otpada te načinu 
razvrstavanja i sakupljanja razvrstanog otpada 
 
 

7. OPĆE MJERE GOSPODARENJA OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 
Po potrebi se organizira preuzimanje opasnog otpada i posebnih kategorija otpada. 
 

8. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TE 
KRUPNOG ( GLOMAZNOG ) OTPADA 

IVANKOM 
j.d.o.o. Općina Ivanska 

20 03 01 miješani komunalni 
otpad 

307,22 

15 01 01  papirna i kartonska 
ambalaža 

12,54 

15 01 02 plastična ambalaža 8,86 
20 03 07 glomazni otpad 12,16 
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Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada za odlaganje odnosno konačno 
zbrinjavanje s cjelokupnog područja općine Ivanska vrši komunalno poduzeće IVANKOM 
j.d.o.o. Ivanska, S. Kolara 1, 43 231 Ivanska. 

 
U 2021. godini nije bilo osigurano prikupljanje biorazgradivom otpada, metala, stakla i 
tekstila.  
U travnju se započelo sa prikupljanjem otpadnog papira i plastike. 
Krupni (glomazni) otpad sa područja Općine Ivanska prikupljalo je komunalno poduzeće 
IVANKOM j.d.o.o. 

9. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
ZA PRVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 
rb. Naziv projekta Okvirna cijena troška Izvor financiranja 
1. Osiguranje potrebne opreme  za 

provođenje kućnog kompostiranja, te 
odvojenog prikupljanja otpada 

80.000,00 kn Općina Ivanska 
 
 
EU fondovi 
 
 
FZOEU 
 
 
MZOE 

2. Izrada projektne dokumentacije 
reciklažnog dvorišta za građevni 

otpad 

500.000,00 kn 

3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za 
građevni otpad 

1.000.000,00 kn 

4. Uvođenje naplate prikupljanja i 
obrade miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada po količini 

350.000,00 kn 

5. Nabavka mobilnog reciklažnog 
dvorišta 

500.000,00 kn 

6. Provedba izobrazno – informativnih 
aktivnosti 

100.000,00 kn 

7. Provedba akcija prikupljanja otpada 50.000,00 kn 
8. Sanacija lokacija onečišćenih 

otpadom odbačenim u okoliš 
50.000,00 kn 

9. Izobrazba svih sudionika uključenih u 
nadzor gospodarenja otpadom 

50.000,00 kn 

 
10. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 

Mjera 

Nositelji i 
mogući 
izvor 

financiranja 

Godina 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Osiguranje potrebne 
opreme  za 
provođenje kućnog 
kompostiranja, te 
odvojenog 
prikupljanja otpada 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + + - - 

Izrada projektne 
dokumentacije 
reciklažnog dvorišta 
za građevni otpad 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + - - - 

Izgradnja 
reciklažnog dvorišta 
za građevni otpad 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
+ + + + - - 
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FZOEU, 
MZOE 

Uvođenje naplate 
prikupljanja i 
obrade miješanog i 
biorazgradivog 
komunalnog otpada 
po količini 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + - - - - 

Nabava mobilnog 
reciklažnog dvorišta 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + + - - 

Provedba izobrazno 
– informativnih 
aktivnosti 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + + + + 

Provedba akcija 
prikupljanja otpada Općina Ivanska + + + + + + 

Sanacija lokacija 
onečišćenih otpadom 
odbačenim u okoliš 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + + - - 

Izobrazba svih 
sudionika uključenih 
u nadzor 
gospodarenja 
otpadom 

Općina 
Ivanska, EU 

fondovi, 
FZOEU, 
MZOE 

+ + + + + + 

 
 
 

11. ZAKLJUČAK 
 
Plana gospodarenja otpadom provodio se tokom cijele godine i ciljevi iz Plana ostvareni su 
prema mogućnostima realizacije.  Redovito se provodi prikupljanje odbačenog otpada i 
izobrazno – informativne aktivnosti te sanacija lokacija onečišćenih otpadom. Osigurane su 
posebne vreće za prikupljanje papira i plastike. Krajem 2021. godine odobrena su sredstva 
FZOEU te su nabavljene plave i žute kante za odvojeno sakupljanje koje će se podijeliti 
korisnicima. Trenutno je Općina u pripremnom periodu za uvođenje naplate po količini 
prikupljenog otpada. Ostali planirani projekti nisu provođeni zbog trenutne nemogućnosti 
realizacije.  

              
     NAČELNIK:         
Željko Mavrin v.r 
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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska prihvaća izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 
2021. godinu (Klasa: 320-01/22-01/01, Urbroj: 2103-10-03-22-1 od 21. ožujka 2022.) 
 

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: 320-01/22-01/01 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022.  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
 

                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

Jedinstveni upravni odjel 
 

 
KLASA: 320-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-10-03-22-1 
Ivanska, 21. ožujak 2022.  
 
Temeljem čl. 10. st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i  čl. 22.  
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ( "Službeni vjesnik" broj 06/16 ) 
poljoprivredni redar Općine Ivanska Općinskom vijeću podnosi   
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IZVJEŠĆE 
o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 

 
UVOD  
 
Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj  21. sjednici održanoj 27. kolovoza 2016. godine, 
donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni 
vjesnik" broj 06/16, dalje u tekstu: Odluka).  
 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave 
dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o 
primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. 
Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke mjere su: 
 
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta  
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem  
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika  
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka  
5. Održavanje razine organske tvari u tlu  
6. Održavanje strukture tla  
7. Zaštita od erozije  
 

a  mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 
1. održavanje živica i međa,  
2. održavanje poljskih putova,  
3. uređivanje i održavanje kanala,  
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,  
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.  
 
 

Općina Ivanska još uvijek nema konačno stanje poljoprivrednih površina u vlasništvu 
Općine Ivanska, RH i privatnom vlasništvu.  
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Bjelovar, Šumarije Ivanska, koja 
djeluje u sastavu trgovačkog društva „Hrvatske šume d.o.o.“ Zagreb. 
 
AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području općine Ivanska uglavnom 
su se pridržavali svih odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju poljoprivrednog 
zemljišta, sprječavali su zakorovljenost i obrastanje raslinjem. No problemi je javljaju na malim 
parcelama uz kuće gdje nitko ne živi i nitko ne obrađuje zemljišta-Provodili su postupke za 
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za 
zaštitu bilja. Korištenjem mehanizacije održavalo se primjereno stanje poljoprivrednog 
zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom nije se 
koristila mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu. 

 
MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA  
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Na uređivanje odnosno održavanje poljskih puteva i kanala radila je većinom općina Ivanska 
sa komunalnim poduzećem Ivankom j.d.o.o. i Hrvatske vode prema svojim planovima 
održavanja. Tako je u 2021. godini Općina uložila znatan dio financijskih sredstava na 
održavanje poljskih putova, nasipanje kamena, malčiranje trave i zapuštenih dijelova uz poljske 
puteve, ravnanje i sl. Posebne pojačane aktivnosti su bila na čišćenju raslinja i šiblja koje 
zasjenjuje puteve i otežava prolazak poljoprivrednim strojevima, te na izradi cijevnih propusta 
na mjestima gdje su problemi sa poplavljivanjem puteva.   
Veliki dio poljskih puteva je, nakon jesenskih, pa i zimskih radova koje je omogućilo toplo 
vrijeme bez puno padalina, ostalo u vrlo lošem stanju zbog teških i velikih strojeva kojima se 
vozilo u vrijeme kada su putevi bili mokri i mekani. 
 
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 
proizvodnja vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga, te nije bilo problema i pritužbi, a isto 
im je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije. 

 
ZAKLJUČAK  
 
Područje općine Ivanska je u znatnom dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, ali i 
dobrim dijelom šumskim površinama. Već od samog početka 2022. godine, kada to vrijeme 
dopusti, pristupa se popravcima i uređenju poljskih puteva. Općina Ivanska nastoji, prije svega 
aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo obrađivanje i 
sprječavanje njihove zakorovljenosti, te će nakon uređenja pojedinih puteva informirati građane 
o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta i o štetnim posljedicama u slučaju ne 
pridržavanja istoga (novčane kazne i sl.). 
 

Ovo Izvješće objavit će se na web stranici Općine Ivanska i u Službenom vjesniku. 
 
  

      POLJOPRIVREDNI REDAR 
  

                   Milan Grgić v.r. 
 
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Ivanska 
(Službeni vjesnik Općine Ivanska 03/21) Općinsko vijeće Općine Ivanska  na 6. sjednici 
održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Ivanska za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak raspodjele i isplate sredstava iz Proračuna Općine 
Ivanska za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine 
Ivanska u 2022. godini. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak 
način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
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Članak 2. 
U Proračunu Općine Ivanska za 2022. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ivanska u iznosu od 20.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Za svakog vijećnika Općinskog vijeća  Općine Ivanska utvrđuje se jednaki iznos sredstava 
tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno 
broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu  jedinice samouprave, prema 
konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkih tijela jedinice samouprave. 
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u visini od 10 % 
iznosa predviđenog po svakom vijećniku Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

Članak 4. 
Za svakog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Ivanska u 2022. godini, utvrđuje se iznos od 
1.470,00 kuna. 
Za svakog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u iznosu od 147,00 
kuna. 

Članak 5. 
Prema kriterijima iz točke 4. ove Odluke, političkim strankama raspoređuju se novčana 
sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika i podzastupljenom spolu u Općinskom vijeću 
Općine Ivanska kako slijedi: 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  - (1 član i 1 članica) -   3.087,00 kn 
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL - (5 članica i 6 članova)    -  
16.905,00 kn 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU 
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ 
HRVATSKA NARODNA  STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS DEMOKRATI 
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH 
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

 
Članak 6. 

Jedinstveni upravni odjel raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuje na račun političkih 
stranaka, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 
Ivanska. 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 012-03/22-01/01 
URBROJ: 2103-10-01-22-1 
Ivanska, 28.03.2022. 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                Darko Turković v.r. 
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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. 
godinu. 
 

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: 240-01/22-01/04 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
 
 
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21) i članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska na 6. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo 
je  
 

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA 

ZA 2021. GODINU 
 
UVOD 
 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  
Općina Ivanska dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21 ) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 
za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine.  
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Općina Ivanska ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Ivanska i 
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Ivanska kao i popratne dokumente kojima se uređuje 
stanje u civilnoj zaštiti (zaštiti i spašavanju).   
 
 
Od 1. siječnja 2019. godine, ranijom odlukom Vlade RH, prestala je sa djelovanjem Državna 
uprava za zaštitu i spašavanja (DUZS) kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove 
civilne zaštite, te je od tada problematika  premještena u novo osnovano Ravnateljstvo civilne 
zaštite u okviru MUP-a. Istom odlukom na razini bjelovarsko - bilogorske županije nadležna 
cjelina Ravnateljstva CZ je Služba civilne zaštite Bjelovar sa ŽC112 Bjelovar. Oni su u sastavu 
više razine - Područnog ureda CZ Varaždin. 
 
Osim zaštite i spašavanja područja djelovanja Ravnateljstva CZ su sada i eksplozivne 
atmosfere, radiološka i nuklearna sigurnost, razminiranje i inspekcije, no ne i vatrogastvo 
– koje je temeljna snaga ( u toku usvajanje novog Zakona o vatrogastvu i organizacije). 
 
 
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA 
 
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 
 
Stožer civilne zaštite Općine Ivanska imenovan je Odlukom načelnika Općine Ivanska, od 
11.12.2017. godine. Stožer ima 10 članova a predvođen je načelnikom stožera – Zamjenikom 
načelnika Darkom Turkovićem. Nakon lokalnih izbora, 16. srpnja donesena je nova Odluka o 
imenovanju stožera koji i dalje čini 10 članova, a načelnik stožera je ostao Darko Turković, 
sada Predsjednik Općinskog vijeća. 
Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti koje 
obnašaju, a periodično se osposobljavaju za namjenske zadaće i uvježbavaju, uz pomoć PU CZ 
Bjelovar (sada Služba CZ Bjelovar). Imenovani su iz svih ključnih cjelina za funkcioniranje 
Općine.  
Procjenjuje se da je Stožer civilne zaštite Općine osposobljen i uvježban za kvalitetno i dostatno 
pružanje svekolike stručne pomoći načelniku Općine Ivanska u uvjetima velikih nesreća, a uz 
pomoć PU CZ Varaždin i Službe CZ Bjelovar/112 Bjelovar i za katastrofe.  
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u planskim 
dokumentima. Suradnja s Službom CZ Bjelovar (voditeljem) je odlična i stalna. 
 
 
2. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE I DVD-i (8) 
 
Općina Ivanska trenutno nema vlastitu Vatrogasnu zajednicu, a ista se planira osnovati tijekom 
2022. godine. Na području Općine Ivanska djeluje 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD 
Ivanska, DVD Križic, DVD Srijedska, DVD Samarica, DVD Donja Petrička, DVD Gornja 
Petrička, DVD Đurđic, DVD Stara Plošćica). 
Ukupno se raspolaže sa oko 40 operativnih vatrogasaca po svim kategorijama. DVD-i su 
osnovna operativna snaga zaštite i spašavanja Općine. Opremljenost i organiziranosti te 
aktivnosti su vrlo loše, osim DVD-a Ivanska koje je stožerno društvo i koje je vrlo dobro 
opremljeno i spremno za intervencije na području općine Ivanska. 
Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni resursi, 
postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Općine. DVD-i Općine se 
osposobljavaju i opremaju u skladu sa njihovim djelovanjem, potrebama i mogućnostima. 
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JVP Bjelovar i JVP Čazma su značajne za područje Općine s obzirom na sposobnosti kod 
požara većih razmjera te ugroze opasnim tvarima. Tijekom 2022. godine Općina planira uložiti 
značajne napore u osnivanje Vatrogasne zajednice te rješavanju aktivnosti Društava kako bi se 
dodatno popravilo stanje protupožarne zaštite. Također, tijekom 2022. godine priprema se 
revizija svih potrebnih Planova, Procjena i ostalih dokumenata bitnih za Sustav. 
 
3. POSTROJBA CZ OPĆINE, POVJERENICI CZ ZA NASELJA OPĆINE  I  VODITELJI 
SKLONIŠTA 
 
Krajem 2019. godine postrojba civilne zaštite Općine Ivanska ukinuta je te će se Općina Ivanska 
za mjere zaštite i spašavanja osloniti na operativne snage vatrogastva i drugih službi koje zaštitu 
i spašavanje provode u okviru svojih djelatnosti. Osnivanje nove postrojbe CZ Općine Ivanska, 
sa popunom volontera (dragovoljaca) kako je propisima predviđeno nije bilo moguće  ispuniti 
( nema odobrenog programa osposobljavanja postrojbi CZ a neosposobljeni se ne mogu 
osigurati u osig. Društvima - što je sada obavezno i drugi uvjeti) a njihova uporaba i odziv su 
vrlo upitni. 
 
 
Voditelji skloništa nisu određivani jer na području Općine nema izgrađenih skloništa 
kolektivne zaštite, a za korištenje podruma kuća za individualno zaklanjanje usmjereni su 
građani. 
 
4. OSTALI 
 
HGSS Stanica Bjelovar  
 
Općina Ivanska materijalno će podupirati  HGSS Stanicu Bjelovar i računa na njezine resurse 
za pojedine vrste ugroza. Materijalna opremljenost Stanice Bjelovar je dobra (standardni 
kompleti HGSS).  
 
Gradsko društvo Crvenog križa Čazma 
 
Strukturirano je i razvijeno Društvo crvenog križa, sa sekcijama i radnim skupinama u brojnim 
oblastima:  

• pružanjem prve pomoći, zaštiti zdravlja i dobrovoljnom davanju krvi, 
• organiziranom službom traženja osoba u katastrofama, 
• posebnim pripremama radi odgovora na velike nesreće i katastrofe, 
• službom spašavanja života na vodi, 
• humanitarno-socijalnim programima, s mladima i međunarodno, i drugim sadržajima. 

Društvo ima vlastitu i materijalnu osnovu Županijskog društva HCK, te Hrvatskog crvenog 
križa (od opreme za evakuaciju do opreme za zbrinjavanje). 
 
 
Pravne osobe, udruge građana i radno sposobno stanovništvo 
 
Pravne osobe – Načelnik Općine Ivanska, 04. veljače 2014. godine, donio je Odluku o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i  pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje u Općini Ivanska. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ivanska 
su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim 
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resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Ivanska. Sa predstavnicima 
pravnih osoba održan je sastanak te su upoznati sa svojim obvezama. 
Tijekom revizije dokumenta, donijet će se nova Odluka o pravnim osobama. 
Udruge građana – Općina ima veći broj udruga građana (sportskih, kulturnih i drugih) koje 
jednim dijelom i financira. Do sada su posebne pripreme i angažiranje vršene samo sa lovačkim 
udrugama i udrugama žena, ali se proširuju sadržaji i na druge. Procjenjuje se da su udruge 
građana, uz ukupno stanovništvo, najveći potencijal u zaštiti i spašavanju. Bitne udruge u sustav 
CZ Općine su lovačka, športske, te udruge umirovljenika i mladih. 
Radno sposobno stanovništvo -  suštinski je resurs  Općine Ivanska, posebno za uvjete 
najvećih katastrofa. Pri tome se za informiranje i aktiviranje istih koriste lokalne radio-postaje 
(SuperRadio), na slušanje kojih su za izvanredna događanja stanovnici Općine upućeni.  
 
UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2021. GODINE 
 
Od značajnijih objekata na području Općine gdje postoji određena količina opasnih tvari valja 
spomenuti benzinsku postaju u Ivanskoj (INA). 
Tehnoloških incidenata u području Općine nije bilo.   
Cestama na području Općine ne prevoze se značajnije količine opasnih tvari. 
Nije bilo nuklearnih ili radioloških incidenata, a prema državnoj bazi podataka radioloških 
postrojenja u području Općine nema. 
 
Nastavljen je proces uređenja kanalske mreže i odvodnje u Općini u dogovoru sa Hrvatskim 
vodama. 
 
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i 
udruge koje su u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa 
ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

• Dobrovoljna vatrogasna društva naselja Općine (8) sa vlastitim snagama i materijalno 
tehničkim sredstvima, 

• Hrvatske vode VGO Bjelovar, VGI za sliv Česma - Glogovnica 
• Policija,  PP Čazma, 
• Zdravstvene ustanove (Zavod za hitnu medicinu bjelovarsko - bilogorske županije, Dom 

zdravlja Čazma, Ambulanta Ivanska, Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko - bilogorske 
županije) 

• HGSS-stanica Bjelovar, 
• Veterinarska stanica Čazma 
• Ceste d.d. Bjelovar, i ŽUC bjelovarsko - bilogorske županije sa vlastitim snagama i 

materijalno tehničkim sredstvima, 
• Hrvatska elektroprivreda, distribucijsko područje  "Elektra" Bjelovar, 
• Hrvatske šume, Uprava šuma Bjelovar, Šumarija Ivanska. 
• Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba, 
• Centar za socijalnu skrb Čazma, 
• Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, 
• udruge građana (lovačka, športske, te udruge umirovljenika i mladih), 

 
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave civilnom zaštitom ne bi mogle same učinkovito 
provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, 
na zahtjev načelnika aktivirati će se Stožer CZ Općine Ivanska te povjerenici CZ i njihovi 
zamjenici. 
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Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage sa područja Općine ne bi bile 
dostatne, Općina Ivanska može računati na pomoć snaga i sredstava susjednih gradova i općina, 
te specijalističke postrojbe CZ bjelovarsko - bilogorske županije, a potom i snaga sa razine RH. 
 
Tijekom 2020. godine redovito su se provodile mjere zaštite od COVID – 19 virusa i kontrole 
po uputama Nacionalnog i Županijskog stožera CZ. 
 
FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ OPĆINE ZA 2021. GODINU 
 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Planirano za 2021. 
godinu 

Utrošeno u 2021. 
godini 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
- opremanje, osposobljavanje, smotriranje, 
angažiranje, izrada dokumenata CZ i druge 
aktivnosti i mjere u CZ 

5.000,00 0,00 

2. VATROGASTVO  
- protupožarna zaštita  665.000,00 550.030,98 

3. UDRUGE GRAĐANA  
(Crveni križ) 50.000,00 39.260,38 

 HGSS 10.000,00 10.000,00 
     UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 730.000,00 kn 599.291,36  kn 

 
Na temelju iznesenog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeće zaključke: 
 

• Općina Ivanska je ukupno gledajući poduzela planirane i potrebne aktivnosti, te uložila 
dostatna sredstva za razvoj sustava civilne zaštite na svom području, zbog čega se može  
zaključiti da je sustav zaštite i spašavanja na području Općine bio na zadovoljavajućoj 
razini, bez obzira na organizacijske zastoje i promjene na razini RH. 

• Tijekom 2021. godine nije bilo značajnih ugroza niti dešavanja velikih nesreća. 
• Sukladno novom Zakonu o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(NN 69/19) koji se dotiče i problematike zaštite i spašavanja Općine, napravljen je Plan 
djelovanja Općine u području prirodnih nepogoda. 

 
Zaključno se procjenjuje da je stanje preventive u zaštiti i spašavanju dobro i koordinirano. 
Daljnje unapređenje sposobnosti pojedinih sastavnica sustava CZ za sudjelovanje u 
aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara razraditi će se Planom za 2022. 
godinu.  
               
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA IVANSKA  
OPĆINSKO VIJEĆE  

 
 
Klasa: 240-01/22-01/04 
Urbroj: 2103-10-01-22-1 
Ivanska, 28.03.2022. 
        
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
 



……………….Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 02 od 30. ožujka 2022…………………. 

36 
 

Na temelju  članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine 
donijelo je 
 

O D L U K U 
 o usvajanju Plana aktivnosti civilne zaštite u 2022. godini 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Ivanska usvaja Plan aktivnosti civilne zaštite u 2022. godini. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 
Ivanska. 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA IVANSKA  
OPĆINSKO VIJEĆE  

     
Klasa: 240-01/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-01-22-2 
Ivanska, 28.03.2022. 
  
         PREDSJEDNIK: 
                    Darko Turković v.r. 
 
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20, 20/21), i članka 31. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik Općine Ivanska" 
broj 4/20 )Općinsko vijeće Općine Ivanska na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka  2022. 
godine, donijelo je 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA 

ZA 2022. GODINU 
 
UVOD 
 
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21 ) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine.  
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Ivanska, a sukladno razmjeru 
opasnosti, prijetnji i procijenjenim posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih novom 
Procjenom rizika od velikih nesreća Općine, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara 
te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i 
zapovjedništava, stožera civilne zaštite, pravnih osoba i udruga građana od značaja za civilnu 
zaštitu) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ivanska za 2022. godinu. 
(u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine) 
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Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine odnosi se na sljedeće: 
 
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE IVANSKA 
 
Stožeri civilne zaštite osnivaju  se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini 
lokalne samouprave – području Općine Ivanska. 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 
civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite. 
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite 
važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada 
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 1. ovoga članka, 
po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti. 
Jedinica lokalne samouprave (Općina) obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava 
uvjete za rad stožera civilne zaštite. 
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava 
prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne 
uprave, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.  
 
Općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine 
Ivanska, dana 16.07.2021. godine. Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) 
potrebno je kontinuirano ažurirati. 
 
Ključne aktivnosti u 2021.godini: 

• nastaviti sa skupnim osposobljavanjem pripadnika Stožera CZ Općine po Planu Službe CZ 
Bjelovar/PUCZ Varaždin i vlastitom Planu;  

• biti nazočan na vježbama i predavanjima CZ u organizaciji Bjelovarsko - bilogorske županije ili 
Ravnateljstva CZ. 

 
 
2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA OPĆINE 
 
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva 
određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15, 118/18, 31/20, 20/21), planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 
Općina Ivanska trenutno nema vlastitu Vatrogasnu zajednicu, a ista se planira osnovati tijekom 
2022. godine. Na području Općine Ivanska djeluje 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD 
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Ivanska, DVD Križic, DVD Srijedska, DVD Samarica, DVD Donja Petrička, DVD Gornja 
Petrička, DVD Đurđic, DVD Stara Plošćica). 
Ukupno se raspolaže sa oko 40 operativnih vatrogasaca po svim kategorijama. DVD-i su 
osnovna operativna snaga zaštite i spašavanja Općine. Opremljenost i organiziranosti te 
aktivnosti su vrlo loše, osim DVD-a Ivanska koje je stožerno društvo i koje je vrlo dobro 
opremljeno i spremno za intervencije na području općine Ivanska. 
Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni resursi, 
postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Općine. DVD-i Općine se 
osposobljavaju i opremaju u skladu sa njihovim djelovanjem, potrebama i mogućnostima. 
JVP Bjelovar i JVP Čazma su značajne za područje Općine s obzirom na sposobnosti kod 
požara većih razmjera te ugroze opasnim tvarima. Tijekom 2022. godine Općina planira uložiti 
značajne napore u osnivanje Vatrogasne zajednice te rješavanju aktivnosti Društava kako bi se 
dodatno popravilo stanje protupožarne zaštite. Također, tijekom 2022. godine priprema se 
revizija svih potrebnih Planova, Procjena i ostalih dokumenata bitnih za Sustav. 
 
 
Ključne aktivnosti za 2022. godinu: 

• Dobrovoljna vatrogasna društva treba sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite (ne 
samo tradicionalno vatrogasne), po vlastitom Planu, 

• Osnivanje i ustrojavanje Vatrogasne zajednice 
• Pokretanje aktivnosti u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima 
• potpora Općine glede obnove vatrogasnih spremišta i domova 
• potpora Općine oko nabave opreme 
•  provedba zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, 
• materijalno opremanje operativnih DVD-a prilagoditi i potrebama djelovanja DVD-a po 

mjerama civilne zaštite. 
 
3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I  POVJERENICI CZ OPĆINE  
 
Krajem 2019. godine postrojba civilne zaštite Općine Ivanska ukinuta je te će se Općina 
Ivanska za mjere zaštite i spašavanja osloniti na operativne snage vatrogastva i drugih službi 
koje zaštitu i spašavanje provode u okviru svojih djelatnosti. Potrebno je izraditi novu Odluku 
o povjerenicima i zamjenicima povjerenika gdje će biti osobe koje će pokriti sva naselja i koje 
su aktivne u svojim mjestima te tako mogu pomoći cijelom sustavu. 
 
4. KOORDINATORI NA LOKACIJI 
 
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji 
s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite. Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 
načelnik stožera civilne zaštite Općine Ivanska iz redova operativnih snaga sustava civilne 
zaštite. Koordinatori će se imenovati kod dešavanja izvanrednih događanja u Općini obilježja 
velikih nesreća iz sastava predstavnika operativnih snaga, osobito ako se izvanredna događanja 
istovremeno dešavaju na više lokacija (naselja). Inače ne, jer je dovoljno angažiranje općinskog 
načelnika, zamjenika-ujedno načelnika Stožera CZ. 
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5. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE 
GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 
 
Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite 
u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i 
planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja 
Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu djelovanja 
civilne zaštite. 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike Hrvatske kao 
neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 
Hrvatske gorske službe spašavanja. 
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Zakona o sustavu CZ, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 
 

• GDCK- Gradsko društvo Crvenog križa Čazma će, po zahtjevu Općine Ivanska, u Općini provesti 
tečaj prve pomoći za postupanja u katastrofama, u trajanju od 3 puta 3 sata navečer, za cca 20 
osoba.  
Isto tako predstavnik GDCK i Zavoda za javno zdravstvo Bjelovar održati će  predavanje glede 
postupanja, trijaže, i dr. kod katastrofa te savjete glede postupanja kod toplotnih udara, 
epidemija i pandemija i dr. 

• HGSS Stanica Bjelovar će pak na istom osposobljavanju dati pokazna znanja za postupanja u 
potresima. 

 
6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 
 
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 
pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom 
nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne 
zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne 
zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera 
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, 
posebnih propisa i njihovih općih akata. 
Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti određene za pravne osobe od interesa za 
sustav civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela državne uprave. 
Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi procjene 
rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne uprave. 
Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana 
djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje 
opasne tvari. 
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Predstavnici pravnih osoba od interesa za CZ Općine ( prijevoznici, građevinske firme, za 
osiguranje prehrane i dr.) te bitnih udruga Općine ( Lovačkih društava, športsko udruge, Udruga 
umirovljenika i Udruga mladih Općine Ivanska) biti će nazočne osposobljavanju/vježbi Općine. 
 
7. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CZ OPĆINE 
 
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine Ivanska 
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje 
pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju 
sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne 
zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno 
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i planovima Općine. 
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 
Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine ili državnog proračuna Republike Hrvatske, 
ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
Državna uprava i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne 
odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne 
zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska 
sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 
 
Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za naredno 
trogodišnje razdoblje 2022. – 2024. 
 
 

Nositelj korištenja financijskih 
sredstava iz proračuna Općine 
Ivanska 

Visina planiranih sredstava u naredne 3 godine 
2022.g 2023.g 2024.g 

Vatrogastvo 620.000,00 620.000,00 620.000,00 
Gradsko društvo HCK Čazma 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
HGSS - Stanica Bjelovar 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Civilna zaštita 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

UKUPNO ZA SUSTAV CZ 
OPĆINE IVANSKA 685.000,00 685.000,00 685.000,00 

 
 
Osnovne aktivnosti i zadaće Općine Ivanska glede sustava CZ  u 2022. su: 
 

• redovno osposobljavanje svih operativnih snaga po vlastitim planovima, 
• pratiti donošenje provedbenih propisa po Zakonu o sustavu CZ i dopunjavati svojim 

aktivnostima, 



……………….Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 02 od 30. ožujka 2022…………………. 

41 
 

• učešće na aktivnostima po CZ organiziranim od Ravnateljstva CZ i Bjelovarsko-bilogorske 
županije, 

• pokretanje postupka osnivanja Vatrogasne zajednice Općine Ivanska 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 240-01/22-01/05 
Urbroj: 2103-10-01-22-1 
Ivanska, 28.03.2022. 
         

         PREDSJEDNIK VIJEĆA 
              Darko Turković v.r. 
 
Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 85/15, 121/16, 
99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni 
vjesnik, br. 03/2021) Općinsko vijeće Općine  Ivanska na svojoj  6. sjednici održanoj  28. ožujka 
2022. godine  donijelo je   
 

O D L U K U  
 o dopuni odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti  

 
Članak 1.  

U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni vjesnik 08/13) pod točkom  
VI. POSEBNE PRIGODE u članku 9. , iza stavka 1., dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
 
„(2) Ugostiteljski objekti u produženom radnom vremenu iz st.1 ovog članka mogu poslovati 
isključivo u svojim postojećim zatvorenim prostorima i terasama.“ 
 
„(3) U vrijeme obilježavanja Dana Općine, 23., 24. i 25. lipnja, ne dozvoljava se postavljanje 
dodatnih terasa, šatora i sličnih ugostiteljskih sadržaja te obavljanje ugostiteljskih djelatnosti 
izvan postojećih ugostiteljskih objekata i terasa nigdje na javnim ili privatnim površinama, osim 
na prostoru održavanja proslave uz odobrenje i Ugovor organizatora i Općine Ivanska.“ 
 

Članak 2.  
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u  Službenom vjesniku Općine Ivanska.  

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 
OPĆINSKO VIJEĆE  

 
Klasa:024-03/22-01/03 
Urbroj:2103-10-01-22-1 
Ivanska, 28.03.2022. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                    Darko Turković v.r. 
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S A D R Ž A J  
 

   
 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE IVANSKA 

 
 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 
godine 

2 

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 3 

3. Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

6 

4. Izvješće o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru za 2021. godinu 

7 

5. Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa 
za 2021. godinu 

8 

6. Izvješće o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu 9 

7. Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu 

10 

8. Izvješće o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu 

11 

9. Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje 
od 01.07.2021.-31.12.2021. 

12 

10. Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2021.-
31.12.2021. 

13 

11. Zaključak o usvajanju izvješća o realizaciji Programa građenja objekata komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu 

13 

12. Izvješće o realizaciji Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu 

15 

13. Zaključak o usvajanju izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu 

15 

14. Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu 

20 

15. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Ivanska u 2021. godini 

20 

16. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Ivanska u 2021. 
godini 

21 

17. Zaključak o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 27 

18. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 27 

19. Odluka o raspodijeli sredstava političkim strankama za redovito godišnje financiranje 
u 2022. godini 

29 
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20. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu 31 

21. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu 31 

22. Odluka o usvajanju Plana aktivnosti civilne zaštite u 2022. godini 36 

23. Plan aktivnosti civilne zaštite u 2022. godini 36 

24. Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti 41 

„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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