REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/14-01/1
Urbroj: 2110/02-01-14-6
Ivanska, 20. veljače 2014.
ZAPISNIK
o radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 19. veljače 2014. godine u dvorani za
sjednice Općine Ivanska s početkom u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici: Ivica Bok,Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Antonia Grgić, Željko Križan
Dražen Orlović , Milenko Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima Strmota, Miroslav Trgovac, Milan
Žeger.
Odsutan vijećnik: Damir Dolenac
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko
Mavrin , komunalni redar Milan Grgić, odvjetnik Radovan Dožudić iz Čazme , povjerenik Mjesnog
odbra Donja Petrička Dario Milardović, predstavnici medija: portala 043.hr., Super radija Čazma,
Bjelovarskog lista.
Vijećnička pitanja zabilježila je zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela, te će ista pročitati na
„aktualnom satu“.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže dnevni red, na koji nije bilo
izmjena i dopuna i konstatira da je dnevni red usvojen sa 12 glasova “za”, odnosno jednoglasno, kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice općinskog vijeća
3. Aktualni sat
4. Donošenje odluke o prihvaćanju sporazuma s Elekrometalom za otplatu dospjelog duga prema
presudi visokog trgovačkog suda od 19. ožujka 2013. godine
5. Javni poziv za distribuciju vode na području općine Ivanska - informacija
6. Donošenje Odluke o minimalnoj visini naknade za distribuciju vode na području općine Ivanska
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi i prosvjeti
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u sportu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za
2014.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine
Ivanska
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o cijeni najma društvenih i vatrogasnih domova na
području općine Ivanska – prijedlog M.O. Samarica
14. Razno

Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 3 radne sjednice daje vijećnicima na razmatranje i usvajanje.
Vijećnik Milan Žeger daje primjedbu da u zapisnik nije ušla izjava načelnika Josipa Bartolčića koji
je izjavio da on Milan Žeger kao tadašnji predsjednik vijeća obećao oprost kamata, te traži da se to
unese kao nadopuna u zapisnik .
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Kako drugih primjedaba nije bilo, predsjednica vijeća daje primjedbu vijećnika Milana Žeger na
glasovanje te konstatira da je ista odbijena sa 8 glasova „protiv“ i 4 glasa „za“.
Nakon toga zapisnik o radu 3. sjednice daje na usvajanje, te konstatira da je većinom glasova,
odnosno sa 8 glasova „za“ prihvaćen zapisnik o radu 3. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Predsjednica vijeća, zapisnik sa 4. sjednice daje na usvajanje , na koji nije bilo primjedaba te
konstatira da je većinom glasova , odnosno sa 9 glasova „za“ usvojen zapisnik o radu 4. sjednice
Općinskog vijeća.
Točka 3.
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanje vijećnika kako slijedi:
Vijećnik Željko Križan postavio je pitanje za komunalnog redara u vezi otklanjanja lešine.
Vijećnik Željko Križan dodatno pojašnjava da je vikend prije Božića zvao komunalnog redara u vezi
lešine koja je par dana stajala na cesti. Komunalni redar je brzo reagirao i na tome mu zahvaljuje, no
zanima ga da li je ta lešina poslana na analizu i da li je stiglo izvješće o analizi.
Komunalni redar Milan Grgić, iznosi da je lešina odmah uklonjena , ali da nema daljnjih saznanja
na koji je način sanirana i da li je poslana na analizu. Smatra da lovačko društvo zna kako postupiti s
lešinama , te da nije inzistirao na povratnoj informaciji, no ako vijećnik zahtjeva da se vidi da li je lešina
poslana na analizu, komunalni redar će tražiti izvještaj od lovačkog društva.
Vijećnik Željko Križan traži od komunalnog redara da ispita da li je izvršena analiza, da se vidi u
kakvom je stanju bila životinja , što bi trebalo ići i u prilog lovačkom društvu da se vidi u kakvom su im
zdravstvenom stanju životinje .
Vijećnik Željko Križan postavio je pitanje načelniku općine gdje je deponirano smeće sa groblja
u Samarici.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je smeće sanirano na deponiju komunalnog poduzeća
Čazma.
Vijećnik Milan Žeger postavio je pitanje načelniku zašto se ne sanira ograda na groblju u
Paljevinama.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da komunalno poduzeće još nije počelo sa intenzivnim
radom, da kamion odnosno osnovna sredstva još nisu u funkciji, te da će se taj problem uskoro riješiti.
Vijećnik Milan Žeger smatra da se je to moglo nekom platiti da se sanira.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da komunalno poduzeće neće raditi na takav način da
njihove poslove obavlja netko drugi. Poduzeće nismo osnivali da bi komunalne poslove obavljale treće
osobe i zarađivale, kao što je to bio slučaj sa sada već bivšim komunalnim poduzećem.
Vijećnik Milan Žeger postavlja pitanje načelniku čime potkrepljuje svoju izjavu danu na skupu u
Staroj Ploščici gdje je izjavio da je on pisao anonimna pisma u predizbornoj kampanji. Ističe da on nije
nikada pisao anonimna pisma , te kada bude pisao pisma onda će ih potpisati svojim imenom i
prezimenom.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da na sjednicama vijeća neće odgovarati na kuloarske priče
i neslužbene informacije.
S obzirom da više nije bilo pitanja , predsjednica vijeća zaključila je aktualni sat.
Točka 4.
Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića da obrazloži prijedlog Odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici u materijalima dobili presudu visokog trgovačkog suda od
13.05.2013. kojom je Općina Ivanska izgubila spor oko izgradnje vodovoda koji je radila tvrtka
Elektromtal d.o.o. iz Bjelovara. Zanimljivo je da je presuda donesena još u svibnju prošle godine, a da
smo je mi dobili tek negdje polovicom siječnja ove godine .Naime Općina Ivanska izgubila je spor s
Elektrometalom na iznos od 1.032 584,79 kuna, a visoki trgovački sud tek je u jednom dijelu vratio
postupak na odlučivanje prvostupanjskom sudu i to za iznos od 478.637,53 kuna, iznos koji Općina
Ivanska potražuje od Elektrometala s osnova penala za zakašnjele radove i izgubljenu dobit. Elektrometal
je s obzirom na presudu izvršio blokadu poslovnog računa za 551.861,30 kn plus trošak ovrhe u iznosu
od 6.230,73 sa pripadajućom zateznom kamatom od 1997. godine , te se naplatio u iznosu od
182.080,81 kn , a u pomoć je priskočila i Bjelovarsko bilogorska županija sa 200.000 kn , te je račun
deblokiran i bilo je nužno sklopiti kakav-takav sporazum i ići u daljnje pregovore . U znak dobre volje
Elektrometal je pristao da se iznos zatezne kamate prepolovi.
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U pregovoru sa Elektrometalom , pregovarački tim u sastavu načelnik, zamjenik načelnika Željko
Mavrin i dopredsjednik Općinskog vijeća Nenad Rajčević takvim dogovorom nisu bili zadovoljni , a
budući da se radi o kamati na kamatu tražili su da se taj dio kamata otpiše u cijelosti. Stoga je sklopljen
sporazum sa Elektrometalom u kojem se navodi kako će Općina Ivanska platiti svoje obveze u ratama u
iznosu od cca 25.000 kn mjesečno, prema otplatnom planu koji su vijećnici dobili na stol prije početka
sjednice. Prema ovom otplatnom planu još smo im dužni 459.752,72 kn zaključio je svoje izlaganje
načelnik Josip Bartolčić.
Odvjetnik Radovan Dožudić ,iznosi da je i on kao odvjetnik koji vodi spor i zastupa Općinu
Ivanska u sporu sa Elektrometalom , presudu je dobio 13. siječnja 2014. godine , te da je odmah
kontaktirao načelnika da ga izvjesti o tome. Nadalje iznosi da se ovaj spor vodi skoro 7 godina , te da je
spor djelomično dobiven, jer je pola potraživanja ukinuto. Elektrometal je podnio tužbu za dio duga koji
nije bio plaćen, a na temelju izjave Općinskog vijeća o priznavanju duga. Nakon toga i Općina podnosi
protutužbu za obračun penala i izgubljenu dobit, zbog zakašnjelih radova na ime izgubljene dobiti za
150 priključaka. Tada je došlo do vještačenja koje je platio Elektrometal, a sud je odredio da se izvrši
vještačenje samo u pogledu iznosu koji potražuje tužitelj tj. Elektrometal. I mi smo tražili građevinsko
vještačenje i vještačenje po pogledu izgubljene dobiti , no sud to ne prihvaća, jer je izjava o priznavanju
duga po sudu postala konačna.
Sud donosi presudu po kojoj je Općina dužna platiti 1.032,.584, 79 kn plus troškove postupka, te je
odvjetnik 28.11.2008. na presudu podnio žalbu koja je sa cjelokupnim predmetom upućena visokom
trgovačkom sudu , koji je donio ovu presudu za šta je bilo i za očekivati jer mi nismo imali pokriće za
protutužbu odnosno za potraživanje koje smo tražili na ime penala i izgubljene dobiti. Ako će se spor
nastaviti dalje, ako se ne riješ nagodbom, tada će se ići u vještačenje protupotrživanja po odnosu penala
343.000 kn i 135.000 kn izgubljene dobiti, što bi dodatno zakompliciralo stvar jer teško će se dokazati
izgubljena dobit na 150 priključaka. Sada treba naći kompromis, jer Elektrometal ima pravomoćnu
presudu , te da ako ikako postoji mogućnost spor treba rješiti nagodbenim putem zaključio je svoje
izlaganje odvjetnik Radovan Dožudić.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da se ovaj Sporazum može mijenjati samo u dijelu otplatnog
plana za razliku od cca 5-6 tisuća kuna , te možemo biti sretni što je Elektrometal pristao na otpis 50%
kamata zateznih kamata. Stoga daje na vijeće usvajanje Sporazuma koji je već potpisan sa otplatnim
planom, odnosno sa dugom koji ne možemo osporiti. Sada nas očekuje spor kojim ćemo morati
dokazivati svoje porotupotraživanje za penale i izgubljenu dobit. Mi ćemo to morati dokazivati dok
Elektrometal ne mora ništa dokazivati, jer smo mi svojom izjavom priznali dug i mi to ne možemo više
ničim osporiti. Bili smo na okvirnim dogovorima da vidimo u kojem bi pravcu mogli ići pregovori na
kojima smo predložili da se njihova osnova tužba i naša protutužba ospori u odnosu jedan na jedan
,odnosno da se prebiju potraživanja i da nitko nikom više nije dužan, no na takav prijedlog Elektrometal
ne pristaje . Na što oni pristaju ili na što bi pristali mi u ovom trenutku ne znamo. Mala je vjerojatnost da
ćemo dobiti spor vezan za protutužbu i naša potraživanja za penale i izgubljenu dobit, jer izgubljenu dobit
jako je teško dokazati gotovo nemoguće zaključio je svoje pojašnjenje načelnik Josip Bartolčić.
Nakon iznesenog predsjednica vijeća otvara raspravu.
Zamjenik načelnika pita odvjetnika zašto se nije pokušalo 2007, 2008 ili 2009 napraviti sporazum
ili nagodba da se izbjegne spor i ovako velike kamate na kamate.
Odvjetnik Radovan Dožudić je odgovorio da to nije do njega,da za sporazum ili nagodbu moraju
biti dvije strane koje su to voljne prihvatiti, te da je on predlagao 18.03.2008. godine nagodbu za što ima
i pismeni dokaz. Općina nije reagirala na taj prijedlog je Elektrometal ga nije htio potpisati ,te da su
ostali kod svog stava da se sve plati.
Načelnik Josip Bartolčić, pita vijećnika Šimu Strmota zašto on kao tadašnji načelnik taj dopis
nije dao na Općinsko vijeće na razmatranje.
Vijećnik Šima Strmota , odgovara da je načelnik Joisp Bartolčić kao tadašnji načelnik još 2005.
godine trebao riješiti taj problem i žaliti se na vrijeme. Računi su dolazili jedan iza drugog i nitko se nije
žalio , jer se je smatralo da to nitko ne treba platiti . Svega ovoga ne bi bilo da se je radilo po planu i
zakonu.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara vijećniku Šimi Strmota da će se vidjeti uskoro tko je radio po
zakonu ,a tko nije. Optuživati me da sam oštetio Općinu je smiješno i to insinuirate već osam godina, te
da su vaše tvrdnje točne za to bi već krivično odgovarao . Nadalje iznosi da je kao tadašnji sudionik
Općinskog vijeća bio protiv potpisivanja izjave o priznavanju duga, te da je Strmotu upozoravao da se
izjava ne potpiše , no da su nekim čudom audio snimke sa te sjednice nestale, kao i snimke vijeća sa
zadnjih osam godina .
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Nadalje iznosi da je Šima Strmota obmanuo općinsko vijeće jer ga nije upoznao sa dopisom odvjetnika
Dožudića vezano uz nagodbu, te je svojevoljno presudio da o tome ne treba raspravljati i nastavljen je
spor , naravno na štetu Općine Ivanska.
Vijećnik Milan Žeger uključuje se u raspravu iznoseći da niti jedan dokument o obračunu kamata
ne postoji u Općini Ivanska, navodno u Elektrometalu imaju cjelokupan predmet. Koliko se sjeća
obračuna koliko je tko kome i kada platio svodi se na nekih 4-5 listova trgovačkog papira. Uglavnom
ugovor se odnosi na trasu Narta – Ivanska distributivni i magistralni vodovod koji je potpisan od strane
sadašnjeg načelnika na iznos od 4.200.000,00 kn i njime se je Općina Ivanska obvezala na jedan dio
obveza cca 30%, a da će Hrvatske vode i Županija uplaćivati svoj dio obveza ali bez PDV-a , te je
tadašnja vlast u općini odlučila će KOMI d.o.o. otplaćivati vodovod nakon povrata PDV-a koji nije bio
zanemariv. Međutim poznato je da je KOMI d.o.o. bio uvijek u nekim dubiozama i povrat poreza nije
proslijeđen Elektrometalu i nisu zatvorene ugovorne obveze . Hrvatske vode i županija su ispoštovale
svoje obveze , no ostao je dug oko 2.100.000 kn općine i u ono vrijeme dosta velika zatezna kamata.
Zajedno sa tadašnjim načelnikom i direktorom komunalnog poduzeća bio sam na pregovorima u
Elektrometalu vezano uz naplatu zatezne kamate. Na vijeću sam iznio da je direktor Elektrometala
predložio da se plati 500.000,00 kn kamata , dinamikom otplate koja bi se naknadno dogovorila, no to
je vijeće odbilo smatrajući da je to prevelik iznos za Općinu Ivanska. Znači postojala je mogućnost
nagodbe, koja nije prihvaćena, a sve dalje šta je poduzimano u vezi tog spora, s tim nisam upoznat,
zaključio je svoje izlaganje vijećnik Milan Žeger.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin pita Milana Žegera da li je to tada bio dug Općine ili
Komunalnog poduzeća, jer koliko se sjeća to je bio dug komunalnog poduzeća sve dok načelnik nije
potpisao izjavu o priznavanju duga.
Vijećnik Milan Žeger, koliko je njemu poznato dug je nastao potpisivanjem ugovorne obveze, a
netko je potpisivao i ispostavljene situacije. U konačnici dug je došao na naplatu i Općina je kao
osnivač komunalnog društva platila taj dug.
Zamjenik načelnik Željko Mavrin , znači li to da će Općina Ivanska onda morati platiti i sve
dugove KOMI d.o.o. Ivanska i troškove stečaja.
Vijećnik Milan Žeger je odgovorio da će se to vidjeti prilikom gašenja KOMI d.o.o. Ivanska ,
uostalom i zamjenik načelnika je tada kao vijećnik digao ruku da se prizna dug Elektrometalu.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin, iznosi da je pristao na priznavanje duga , jer je bilo
dogovoreno da će se iznos od 2 milijuna kredita za koji se općina zadužila prebaciti Elektrometalu, tek
kad se otpišu kamate, te je iz tog razloga podržao odluku kako bi se što prije riješio dug.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je izlaganje vijećnika Milana Žegera bilo korektno no da je
zaboravio spomenuti da je izvođač radova kasnio s izvođenjem radova i da je na svoju ruku promijenio
projekt bez suglasnosti općine , te da u pregovorima to nije nigdje spomenuto. Godinu dana nakon
toga rađena je izmjena projekta koji je radila firma iz Zagreba i to je općina platila.
Na kraju rasprave načelnik Josip Bartolčić je izjavio da se više nikada neće dok je on načelnik
dogoditi da Općinsko vijeće digne ruku za nešto što pismeno nije argumentirano.
Nakon zaključene rasprave predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje, te
konstatira da je sa 11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo
Odluke o prihvaćanju sporazuma sa Elekrometalom za otplatu dospjelog duga prema presudi
visokog trgovačkog suda od 19. ožujka 2013. godine, a prema otplatnom planu , koji je kao i
Sporazum sastavni dio ove Odluke .
Točka 5.
Predsjednica vijeća, pozvala je načelnika Josipa Bartolčića da ukratko podnese informaciju po
ovoj točci dnevnog reda.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je ovo samo informacija jer je raspisivanje Javnog poziv u
nadležnosti općinskog načelnika , no bez obzira na to želi da vijeće bude upoznato sa tekstom objave.
Ovdje je riječ o usklađivanju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu , gdje je općina obavezna za
komunalnu djelatnost- distribucija vode objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda. Komunalno
poduzeće JP Komunalije iz Čazme vrši distribuciju vode na području Općine Ivanska na temelju Odluke
vijeća iz 2008. godine i na temelju te odluke se je samo potpisivao ugovor o distribuciji iako je trebalo
za svaku godinu odabrati distributera, zaključio je informaciju načelnik Josip Bartolčić.
Točka 6.
Predsjednica vijeća , poziva načelnika Josipa Bartolčića da podnese prijedlog odluke o
minimalnoj cijeni distribucije vode na području Općine Ivanska.
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Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je kontaktirao neke općine kako ne bi cijenom odskakali od
drugih i kako bi se uklopili u neku prosječnu cijenu. Podaci od općine do općine su različiti . Ovih dana
vlada RH je donijela odluku da se distribucija vode regulira na drugačiji način , odnosno da se distributeri
okrupne ili drugačije rečeno da se smanji broj malih distributera. S obzirom da to ove godine još neće
biti provedivo predlaže da se donese cijena o visini minimalne naknade za distribuciju vode na području
općine Ivanska u iznosu od 1 kn /m3.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća daje na usvajanje prijedlog načelnika
Josipa Bartolčića i konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće Općine
Ivanska donijelo
Odluku o minimalnoj visini naknade za distribuciju vode na području općine Ivanska po
cijeni od 1kn/m3.
Točka 7.
Budući da je predlagatelj Javnih potreba u kulturi Odbor za kulturu i prosvjetu, predsjednica
vijeća poziva , predsjednicu Odbora da obrazloži prijedlog.
Predsjednica Odbora za kulturu i prosvjetu, Antonia Grgić iznosi da je odbor održao sjednicu 13. veljače
2014. godine, te sukladno Proračunu donio Program javnih potreba u kulturi i prosvjeti kako slijedi:
Javne potrebe u kulturi koje će se u cijelosti ili djelomično financirati iz Općinskog proračuna za 2014.
godinu odnose se na:
- Održavanje Dana općine

50.000,00 kn

- Obilježavanje Sv. Antuna

2.000,00 kn

- Kazališni festival SKINI

5.000,00 kn

- Božićni sajam

40.000,00kn

- Izbor najuzornije seoske žene

50.000,00 kn

- Obilježavanje jezičnice u Samarici

3.000,00 kn

- Književna večer Đuro Sudeta

9.000,00 kn

- Plošćičko mašinanje

10.000,00 kn

- Božićni domjenak

50.000,00 kn

- Ivanje vatrogasni kup

5.000,00 kn

- Manifestacija NMRF 2014.

10.000,00 kn

- Memorijalni turnir „Ivan Obrljan“

3.500,00 kn

-Doček Nove godine na otvorenom

20.000,00 kn

-Kulturno umjetničko društvo

10.000,00 kn
Ukupno :

267.500,00 kn

Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća, prijedlog Odbora za kulturu i prosvjetu daje
na usvajanje te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska
donijelo
Odluku o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi i prosvjeti.
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Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva predsjednika Odbora za sport da obrazloži prijedlog programa javnih
potreba u sportu.
Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković, iznosi da je Odbor za sport održao sjednicu 12.
veljače 2014. godine, te donio prijedlog javnih potreba u sportu kako slijedi:
Financiranje javnih potreba u sportu osigurava se u Proračunu Općine Ivanska u iznosu od 172.000,00
kn za slijedeće potrebe:
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

15.000,00 kn

5.

Moto cross klub Gornja Petrička

6.

HŠU Stara Plošćica

10.000,00
2.000,00

Nakon izlaganja predsjednika Odbora za sport, predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ivica Bok pita da li su sredstva raspoređena prema rangu takmičenja.
Ivan Cvitković , predsjednik Odbora za sport odgovara da se je svakom klubu dalo novca nešto
više nego lani, izuzev ŽRK Ivančice koje su ostale samo na mlađim dobnim skupinama i koje se takmiče
turnir sistemom, pa sredstva od 35.000,00 kn će zadovoljiti njihove potrebe . Odbor za sport predlaže da
se NK Ivanska zbog teške situacije u kojoj se trenutno nalazi , doslovno pred raspadanjem pomogne s
nešto više novca nego lani iz razloga opstanka kluba.
Vijećnik Milan Žeger, iznosi da je zadovoljan sa iznosom koji će se osigurati za sport , no zanima
ga po kojim je kriterijima vršena raspodjela novca .
Ivan Cvitković ,odgovara da se nisu vodili kriterijima jer se prvenstveno gledalo da se svima
omogući rad, a poglavito klubovima koji rade s mladima i djecom s područja Općine Ivanska i da se
pomogne spasiti nogometni klub koji je ne tako davno okupljao 90-tak igrača u raznim dobnim
skupinama.
Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća prijedlog Odbora za sport daje na usvajanje,
te konstatira da je sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo
Odluku o usvajanju javnih potreba u sportu.
Točka 9.
Predlagatelj ove točke dnevnog reda je Odbor za društvene djelatnosti, stoga predsjednica vijeća
poziva predsjednika Odbora da podnese obrazloženje.
Josip Crljenjak, predsjednik Odbora za društvene djelatnosti iznosi da je Odbor održao sjednicu
dana 13. veljače 2014. godine, te u sazivu za ovu sjednicu dostavio svoj prijedlog koji povlači , te poziva
predsjednicu vijeća da iznese svoj prijedlog.
Predsjednica vijeća Ivana Peršić iznosi prijedlog javnih potreba u društvenim djelatnostima kako
slijedi:
Financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima iz Proračuna osigurava se u Proračunu Općine
Ivanska za 2014. godinu u iznosu od 230.000,00

- Vjerske zajednice
a) Župa Stara Plošćica za investicijsko održavanje objekata
b) Župa Samarica
c) Župa Ivanska
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
- Civilna zaštita

30.000,00kn
8.000,00
6.000,00
10.000,00
6.000,00

2.000,00 kn
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- Vojni invalidi domovinskog rata
- Udruga invalida BBŽ
- Ostale udruge invalida (slijepi i dr.s posebnim potrebama)
- Udruga umirovljenika
- Vatrogasna zajednica općine
- Ostale donacije JVP
- NUMI

2.000,00 kn
2.000,00 kn
4.000,00 kn
10.000,00 kn
160.000,00 kn
15.000,00 kn
5.000,00 kn

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća svoj prijedlog daje na usvajanje , te
konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno donesena
Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.
Točka 10.
Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića da podnese prijedlog Programa socijalnih
potreba na području Općine Ivanska za 2014.
Načelnik Josip Bartolčić , iznosi da je u proračunu Općine Ivanska za 2014. godinu za
ostvarivanje Programa socijalnih potreba za ovu godinu osigurano 291.000,00 kuna za slijedeće
potrebe:
.
15.000,00
Hrvatski crveni križ
40.000,00
Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja
80.000,00
Naknada za ogrjev socijalno ugroženih
25.000,00
Naknada za novorođeno dijete u obitelji-promicanje nataliteta
34.000,00
Jednokratna pomoć redovitim studentima
10.000,00
Prigodno darivanje djece (Djed Božićnjak)
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
66.000,00
Stanovanje (el. Energija, voda i sl. korisnika socijalne skrbi)
20.000,00
Zamjenik načelnika, Željko Mavrin predlaže da načelnik stupi u kontakt sa načelnicima
susjednim općinama da vidi jesu li voljni sufinancirati smještaj djece sa područja svojih općina, kako bi
povećali broj djece u vrtiću,a i sebi olakšali poslovanje, jer režije su nam iste bilo da imamo 40-tero djece
ili 20-tak.
Kako nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća prijedlog načelnika Josipa Bartolčića, daje
na usvajanje , te konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno donesena
Odluka o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2014. godinu.
Točka 11.
Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića da podnese prijedlog Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da je u Proračunu Općine Ivanska za rad dječjeg vrtića
planirano 424.000,00 kn , te da se ovim programom samo detaljnije pojašnjava namjena trošenja kako
slijedi:
- za plaće djelatnika vrtića
300.000 kn
- doprinosi na plaće
61.500 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

Kako nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća prijedlog načelnika Josipa Bartolčića, daje
na usvajanje , te konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno donesena
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2014.
godinu.
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Točka 12.
Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića da ukratko obrazloži prijedlog odluke .
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je u Proračunu za 2014. godinu za rad političkih stranaka
planirano 19.500,00 kn .Sredstva se raspoređuju 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. Načelnik Josip Bartolčić je zamolio stranke koje
participiraju u vijeću da ne inzistiraju na ovim sredstvima do druge polovice godine , zbog trenutne teške
financijske situacija u Proračunu.
Nakon obrazloženja načelnika, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje , te
konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno donesena
Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Ivanska.
Točka 13.
U materijalima za ovu sjednicu vijećnici su dobili prijedlog povjerenika Mjesnog odbora Samarica
vezano uz promjenu cijene najma doma u Samarici, ukratko je pojasnila predsjednica vijeća, te poziva
načelnika da podnese prijedlog odluke sukladno zahtjevu povjerenika. Načelnik Josip Bartolčić predlaže
da se:
U članku 1. Odluke o cijeni i namjeni vatrogasnih i društvenih domova na području Općine Ivanska
(Službeni vjesnik br. 10/13), točka 11. mijenja se i glasi:
11. Društveni dom Samarica

Cijena (kn)
Bez naknade
200,00
100,00

Namjena
Za sve
mještane bez obzira na vrstu
korištenje
Zabave za vanjske korisnike
Rođendani i ostale manifestacije za vanjske
korisnike

Budući se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje, te
konstatira da je sa 12 glasova „za“ odnosno jednoglasno donesena
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni najma društvenih i vatrogasnih domova na području
Općine Ivanska.
Točka 14.
Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se je javio načelnik Josip Bartolčić, koji iznosi da su
vijećnici u materijalima dobili prijedlog odluke o stalnom dežurstvu u središnjoj vatrogasnoj postrojbi i
ostalim DVD-ima. Našim Planom zaštite od požara ovaj dio nije bio obuhvaćen. U dogovoru sa
vatrogasnim zapovjedništvom županije predloženo nam je da to reguliramo na ovaj način, te da
naknadno kada budemo radili izmjene i dopune plana zaštite od požara ova odluka bude sastavni dio
plana zaključio je svoje izlaganje načelnik.
Nakon obrazloženja načelnika, predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ivica Bok iznosi da su na popisu neki ljudi koji nemaju niti osnovnu vatrogasnu
naobrazbu i misli da bi tu moglo biti problema.
Načelnik Josip Bartolčić smatra da neće biti problema, jer se ovdje samo radi o zaprimanju
dojave o mogućim požarima .
Vijećnik Milan Žeger, smatra da je pogrešno da se nije kontaktiralo vatrogasnu zajednicu koja
bi dala ljude za dežurstvo. Ako se je već zaobilazila vatrogasna zajednica, onda je svakako trebalo
kontaktirati pojedina dobrovoljno vatrogasna društva , te im dati mogućnosti da sami odrede ljude za
dežurstva.
Vijećnik Josip Crljenjak iznosi da se oko ovoga previše politizira i da su vatrogasci uvijek
operativni i aktivni i dolaze pomoći tamo gdje treba .
Budući da se više nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje,
te konstatira da je sa 8 glasova „za „ i 4 glasa „protiv“ Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo pod
točkom razno Odluku o stalnom dežurstvu u središnjoj vatrogasnoj postrojbi i ostalim DVD-ima.
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Načelnik Josip Bartolčić izvijestio je nazočne da je u općinu dana 13. veljače 2014. godine stigla
obavijest USKOK-a da se protiv bivšeg načelnika Šime Strmota i bivšeg direktora KOMI d.o.o. Ivanska,
Milana Križan vodi istraga vezno uz radove na domu Babinac i nabavku kombija, te da će o detaljima
istrage biti obaviješteni kada bude više saznanja.
Vijećnik Milan Žeger izvjestio je vijećnike da se protiv VZO Ivanska provodi kriminalistička
istraga te da će ih o svemu obavijestiti kada istraga završi.
Vijećnik Ivica Bok izvijestio je nazočne da se u DVD Ivanska provodi kriminalistička istraga, te da
će o rezultatima istraga izvijestiti vijećnike kada istraga završi.
S obzirom da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je rad 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ivanska u 20,55 sati.

Zapisničar: Mira Cindrić

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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