REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/14-01/1
Urbroj: 2110/02-01-14-22
Ivanska, 22. rujna 2014.
ZAPISNIK
o radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 19. rujna 2014 godine
društvenom domu Đurđic s početkom u 20,30 sati
Predsjednica vijeća upoznaje nazočne da je Darko Turković, sukladno članku 79.
Zakona o lokalnim izborima podnio zahtjev za aktiviranjem mandata vijećnika u Općinskom
vijeću koji mu je mirovao radi obnašanja nespojive dužnosti. Sukladno tome Mandatno
povjerenstvo utvrdilo je aktiviranje mandata člana Općinskog vijeća Općine Ivanska Darka
Turkovića, te prestanak mandata zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Ivanska Milenka
Orobera sa danom 19. rujna 2014. godine.
Nakon iznesenog, vijećnik Darko Turković položio je svečanu prisegu.
Nazočni vijećnici: Josip Crljenjak , Ivan Cvitković , Željko Križan , Dražen Orlović ,
Ivana Peršić, Nenad Rajčević,Darko Turković, Miroslav Trgovac
Odsutni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac, Antonia Šimić, Šima Strmota, Milan Žeger.
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin , komunalni redar Milan Grgić, direktor komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o.
Antun Furjan, povjerenik MO Srijedska Darko Grgić, predstavnici medija: portala 043.hr, Super
radija Čazme, Bjelovarca i Atila Internet televizija.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća
Aktualni sat
Donošenje Odluke o noveliranju odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Donošenje Odluke o izradi izmjenama i dopunama procjene ugroženosti od požara
na području općine Ivanska
5. Donošenje Odluke o izradi izmjena Plana zaštite od požara na području općine
Ivanska
6. Donošenje Odluke o prikupljanju ponuda radi izvođenja prve faze radova radi
sanacije odlagališta na području općine Ivanska“ Križic Srijedska“
7. Donošenje Odluke o prikupljanju ponuda za izvođenje radova pojačanog održavanja
nerazvrstane ceste u naselju Kolarevo selo
1.
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8. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja
9. Informacija o Pravilima o radu mjesnih odbora
10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Strategije razvoja općine Ivanska
11. Informacija o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine
Ivanska
12. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 9. sjednice daje na usvajanje.
Načelnik Josip Bartolčić daje primjedbe: da je u točki 3. krivo napisano da je do
povećanja proračuna došlo radi pomoći iz državnog proračuna, treba biti samo povećanja
tekućih pomoći, nadalje iznosi da je u točki 3. stavak 8. u navodu načelnika upisana riječ
„se“ koju je potrebno obrisati , te da se u točki 9. kod izlaganja vijećnika Milana Žegera obriše
navod „izvještaj djeluje kao“ jer je dva puta napisan.
Primjedbe načelnika Josipa Bartolčića , predsjednica daje na usvajanje, te nakon provedenog
glasovanja konstatira da su primjedbe jednoglasno usvojene , te će se unijeti u zapisnik sa 9.
sjednice. .
Budući da nije bilo drugih primjedaba , predsjednica vijeća zapisnik daje na usvajanje i
konstatira da je jednoglasno odnosno sa 8 glasova „za“ usvojen
Zapisnik o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska.
Točka 2.
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanja vijećnika kako slijedi:
Vijećnik Željko Križan , postavlja pitanje načelniku koga da kulturno umjetničko društvo
Samarica traži prostor za vježbanje (probe).
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da su predstavnici KUD-a bili kod njega na dogovoru,
te da je dogovoreno da sa povjerenikom MO Samarica usuglase termine korištenja sale koja
će se koristiti za održavanje proba.
Vijećnik Željko Križan, upoznat je sa time , no do sada tri puta povjerenik nije dao
ključeve za salu uz obrazloženje, da se nije čuo odnosno dogovorio s načelnikom. Za sada
KUD održava probe u vatrogasnom domu.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da nema tu informaciju, te da će osobno riješiti taj
problem.
Vijećnik Željko Križan, postavlja pitanje načelniku kada će se „krpati“ asfalt u Samarici.
Naime , radi se o tome da ŽUC prilikom „krpanja“ asfalta ili bolje rečeno ostatka asfalta,
„krpa „ te rupe i dalje od table Samarica se ne“ krpa“ ništa. Stoga ga zanima kada će se
„pokrpati“ i ostatak asfalta kroz Samaricu.
Načelnik Josip Bartolčić, poznato mu je da je vršena sanacija, no u ŽUC-u je bilo nekih
kadrovskih problema, te je „ krpanje“ izvršeno u jednom dijelu. Osobno će intervenirati u ŽUCu da se „krpanje“ dovrši do kraja , a ukoliko to ne bude učinjeno osobno će o tome izvjesiti
župana.
Točka 3.
Predsjednica vijeća pojašnjava da je temeljem dopisa Ministarstva uprave , koji se nalazi u
privitku ovog saziva, došla uputa da se sve odluke vijeća koje su usvojene na telefonskim
sjednicama noveliraju.
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Budući da je Općinsko vijeće ove godine imalo telefonsku sjednicu na kojoj je donesena
Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata, istu je potrebno novelirati. Tekst
odluke ostaje isti zaključila je izlaganje predsjednica vijeća.
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
glasovanje, te konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 8 glasova „za“ usvojena
Odluka o noveliranju odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.
Točka 4.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika Josipa Bartočića kao predlagatelja da podnese
obrazloženje prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je Odluka o procjeni ugroženosti od požara na
području Općine Ivanska donesena 2010. godine i od tada se je dosta toga promijenilo kako
zakonski , tako i kadrovski u DVD-ima te je potrebno donijeti izmjene i dopune u skladu sa
zakonskim odredbama.
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje te konstatira da je jednoglasno , odnosno s 8 glasova „za“ usvojena
Odluka o izradi izmjena i dopuna procjene ugroženosti na području Općine Ivanska.
Točka 5.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika Josipa Bartolčića kao predlagatelja da podese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je Plan zaštite od požara potrebno uskladiti sa
zakonom . U sadašnjem Planu dosta je osoba koje više nisu aktivne u pojedinim dobrovoljnim
vatrogasnim društvima , te je potrebna promjena i u tom dijelu.
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke
daje na usvajanje, te konstatira da je jednoglasno , odnosno sa 8 glasova „za“ usvojena
Odluka o izradi izmjena Plana zaštite od požara na području Općine Ivanska.
Točka 6.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika Josipa Bartolčića kao predlagatelja da podese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se radi o sanaciji odlagališta komunalnog otpada
Srijedska-Križic čiji su radovi predviđeni u tri faze. Još prije sedam godina općina je potpisala
ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta i do danas je samo izrađen plan
sanacije za koji smo dobili novac. Tijekom svih tih godina na samom uređenju nisu vršeni
radovi već su rađeni aneksi ugovora kojima se je produživao rok sanacije.
Kako je prijetio prekid ugovora i povrat dobivenih sredstava, sa Fondom je potpisan aneks
ugovora kojim je definiran krajnji rok sanacije a to je 01.06.2015. godine, stoga moramo početi
sa izvođenjem prve faze radova kako bi ispoštovali rok i dobili sredstva koja se za prvu fazu
procjenjuju u vrijednosti od 475.625,00 kn. Učešće fonda u ovom projektu je 85% sredstava.
Kako se radi o sredstvima za koje načelnik nema ovlasti sam donositi odluku, predlaže vijeću
donošenje predmetne odluke kao u sazivu.
Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke
daje na usvajanje, te konstatira da je jednoglasno odnosno sa 8 glasova „za“ usvojena
Odluka o prikupljanju ponuda radi izvođenja prve faze radova na sanaciji odlagališta na
području Općine Ivanska „Križic-Srijedska“.

Točka 7.
Predsjednica vijeća predlaže da se ova odluka donese po hitnom postupku , odnosno da
stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku, jer se radi o kratkom vremenskom
razdoblju u kojem se trebaju skupiti ponude radi izvođenja radova pojačanog održavanja
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nerazvrstane ceste u Kolarevom Selu, kako bi na vrijeme imali svu potrebnu dokumentaciju
potrebnu za realizaciju.
Predsjednica prijedlog donošenja odluke po hitnom postupku daje na usvajanje te
konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojena
Odluke o prikupljanju ponuda radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane
ceste u naselju Kolarevo Selo po hitnom postupku.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja predmetne odluke da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da se radi o projektu modernizacije ceste u Kolarevom
Selu koji je još u veljači kandidiran u Ministarstvu regionalnog razvoja. U prvoj fazi dodjele
sredstava naš projekt nije odobren već je stavljen na čekanje. Ministarstvo radi rebalans
proračuna i očekuje se mogućnost odobrenja još 10-tak projekata. Stoga moramo biti
spremni ,imati pripremljenu dokumentaciju, odnosno prikupljene ponude, jer će prioritet imati
projekti na kojima su već započeti radovi. Rok za izvršenje će biti vrlo kratak , a svi radovi koji
ne budu dovršeni do 20.11. neće biti isplaćeni , jer do tada riznica isplaćuje ministarstvima
sredstva za ugovorene radove. U ovom projektu naše učešće iznosi 15% i ukoliko ćemo imati
svu potrebnu dokumentaciju vrlo je vjerojatno da ćemo ovaj naš prvi kapitalni projekt i
realizirati, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić.
Vijećnik Željko Križan , pita zar taj projekt nije trebala realizirati Japanska vlada?
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je u Japansku vladu poslana zamolba za
sufinanciranjem ceste i da bi vjerojatno i došlo do realizacije , no Japanska vlada financira
samo projekte nerazvijenih zemalja. Ulaskom Hrvatske u EU izgubili smo tu kategoriju i nije
došlo do realizacije projekta.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje i konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 8 glasova „za“ usvojena
Odluka o prikupljanju ponuda radi izvođenja radova pojačanog održavanja nerazvrstane
ceste u naselju Kolarevo Selo.
Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja pravilnika da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je ovo radna verzija pravilnika i da su sve
primjedbe, sugestije ili prijedlozi dobro došli i da se o njima može raspravljati. Dodatak ovom
prijedlogu pravilnika je dodatak materijala konkretno članak 9. u kojem su detaljno opisani
izgled, boja , veličina slova i dr. za : povelje počasni građani, plakete , priznanja i zahvalnice.
U članku 11. opisani su opći uvjeti koji moraju biti zadovoljeni prilikom predlaganja zaslužnih
fizičkih i /ili pravnih osoba te udruga. Zatim je pročitao kriterije za dobivanje priznanja, te
predložio da se oko priznanja stavi pleter od ivančica .
Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća otvara raspravu .
Vijećnik Željko Križan, predlaže da se pita struka da li pleter od ivančica ima smisla ili
ne . Nadalje iznosi da priznanje gubi na težini ako se dodjeljuje većem broju. Prethodnih godina
priznanja je dobivalo čak desetak osoba , jer nisu bili ustrojeni kriteriji.
Načelnik Josip Bartolčić, slaže se da se dodjela priznanja ograniči i da se napiše da
općinsko priznanje ne može dobiti netko tko nije dobio neko priznanje manjeg ranga, nadalje
smatra da je vrlo lijepo nekome dodijeliti zahvalnicu za rad u nekoj udruzi ili slično. Isto tak
smatra da dužnosnici općine za vrijeme mandata ne mogu dobivati priznanja kao ni vijećnici.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin , predlaže da se ovaj Pravilnik ne donese na ovoj
sjednici, nego da se još jednom o svemu dobro razmisli, da se razrade kriteriji za dodjelu
priznanja kao i eventualni vizualni izgled priznanja.
Načelnik Josip Bartolčić, prihvaća prijedlog zamjenika načelnika i povlači prijedlog
pravilnika o dodjeli općinskih priznanja sa dnevnog reda .
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Točka 9.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese informaciju vezanu o izradi Pravila
mjesnih odbora.
Načelnik Josip Bartolčić , iznosi da će do kraja godine biti konstituirana vijeća MO, te
da ćemo dobiti suglasnost da se izbori za vijeća MO održe zajedno sa prvim krugom za izbor
predsjednika RH. Prilikom konstruiranja vijeća MO usvojit će Pravila kojima su definirane
njihove obveza kao i prava i dužnosti. Ova Pravila donose vijeća MO , a vijećnici su prijedlog
Pravila dobili u privitku saziva za ovu sjednicu, te ukoliko imaju izmjena mogu ih iznijeti da se o
njima raspravlja. Pravila je izradio odvjetnik općine . Pravilima su jasno i precizno definirana
prava i obveze mjesnih odbora , kao i šta su to „male komunalne akcije“.
Vijećnik Željko Križan, pita kako to da u članku 12 . piše da su članov vijeća MO
volonteri, a imaju pravo na naknadu od 100 kn.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da su i vijećnici volonteri ali da dobivaju naknadu za
svoj rad. Isto je tako i sa MO volontiranje znači da nisu u radnom odnosu da ne primaju plaću,
ali ako imaju određenu odgovornost onda im treba dati i stimulaciju za rad , a to je ovim
pravilima predviđeno u iznosu od 100 kn.
Vijećnik Željko Križan, u članku 20. piše da se sjednice vijeća MO održavaju u vijećnici
općine, stoga iznosi da ga to čudi s obzirom da svaki MO ima prostor za održavanje
sastanaka.
Načelnik Josip Bartolčić, budući na dosadašnji rad MO kada se njihov rad nije mogao
pratiti, kada se nisu vodili zapisnici ili jesu pa ih nema, kada se nije znalo ni kada ni gdje su
održavani sastanci, ovo je rješenje kako bi se pratio rad MO i kako bi službenik općine bio
prisutan na sjednicama i kako bi se uredno vodili zapisnici. Vijećnik Željko Križan, smatra da je
lakše da službenik općine dođe u neki MO nego da članovi vijeća MO dolaze u Ivansku,
pogotovo kad se radi o rubnim naseljima.
Načelnik Josip Bartolčić, to se uvijek može promijeniti , no to će pokazati vrijeme.
Točka 10.
Predsjednica vijeća , poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da smo usvojili strategiju razvoja nedavno, ali kako je
Hrvatska članica EU moramo svoje strateške dokumente usklađivati sa europskim. Kako Vlada
RH „samo“ godinu dana kasni sa donošenjem strategije ruralnog razvoja koji je temelji akt radi
kojeg moramo ići u izmjenu naše strategije. Naime strategija ruralnog razvoja kao i strategija
razvoja EU definira vrijeme od 2014-2020 godine, a naša strategija je do 2017. godine i to je
jedan od razloga za izmjene. Nadalje u strategiji razvoja kao strateškom dokumentu moraju biti
svi projekti koje želimo aplicirati prema tom fondu kroz program ruralnog razvoja. Mi nećemo
moći aplicirati naše projekte ako neće biti usklađeni sa programom ruralnog razvoja. Vlada
predviđa mogućnost apliciranja na fond ruralnog razvoja već i ove godine, ali provedbeni akti
još nisu doneseni, pa tako pravilnik za mjeru 7 koja će biti za nas najprimjerenija i o kojoj ćemo
puno pričati još nije donesen. Prema nekim neformalnim informacijama fond za ruralni razvoj bi
trebao od 01.10. ove godine zaživjeti i da navodno „teži“ 80 milijuna eura. Biti će projekata koje
će fond financirati i do 100%-onog iznosa , odnosno u cijelosti, ali i projekata u kojima će
sudjelovati s nešto manjim postocima. Stoga je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama
naše strategije kako bi nagodinu mogli aplicirati svoje projekt, zaključio je obrazloženje načelnik
Josip Bartolčić.
Točka 11.
Pod ovom točkom dnevnog reda, načelnik Josip Bartolčić informirao je vijećnike da će
općina i u školskoj godini 2014/2015. odnosno za razdoblje rujan – prosinac 2014. godine
sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola. Na temelju odluke Vlade RH i sukladno njenim
kriterijima načelnik je donio odluku kojom će Općina Ivanska sudjelovati sa 10% u
sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ivanska . Ističe da je
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Općina Ivanska jedna od rijetkih općina koja sufinancira učeničke karte. Smatra da ako želimo
biti zemlja znanja da u znanje treba i ulagati od predškolske dobi pa sve do završetka
školovanja.
Točka 12.
Predsjednica vijeća pozvala je novoizabranog direktora Ivankoma j.d.o.o. Ivanska da se
predstavi vijećnicima.
Direktor Antun Furjan , predstavio se je vijećnicima, govorio je o svom radnom
iskustvu, istakao je da se nada da će njegovo radno iskustvo doprinijeti razvoju poduzeća
kada se prevladavaju početne poteškoće, jer smatra da ovo poduzeće ima perspektivu.
Predsjednica vijeća pročitala je pristigle zamolbe za oslobađanjem plaćanja komunalne
naknade. Zamolbe su poslali : obitelj Lehpamer iz Utiskana, Ana Majurec iz Ivanske i Terezija
Jambrušić iz Utiskana.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno je zaključilo da se sve pristigle
zamolbe odbiju , jer je Odlukom o visini komunalne naknade (Službeni vjesnik br.03/14) u
članku 11. propisano je da će se obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti ili
djelomično, osloboditi :
- obveznik koji prima socijalnu pomoć, ako je sve svoje nekretnine predao u vlasništvo
RH dužan je priložiti dokumentaciju kojom to potvrđuje
- obveznik koji u roku od 30 dana od primitka rješenja o obvezi plaćanju komunalne
naknade podnese molbu za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, a u provedenom
postupku bude utvrđeno da bi plaćanje komunalne naknade bitno ugrozilo životnu
egzistenciju obveznika.
Kako niti jedan od gore navedenih obveznika nije korisnik socijalne pomoći, a iz priloženih
dokaza o visini primanja vidljivo je da im plaćanje komunalne naknade bitno ne ugrožava
egzistenciju , općinsko vijeće nema elemenata za donošenje odluke o oslobađanju plaćanja
komunalne naknade.
Načelnik Josip Bartolčić informirao je vijećnike kako na području Općine Ivanska postoji
107.730 metara nerazvrstanih cesta. 13.215 metara od tih je asfaltirano, 12.855 metara spada
pod makadam, a 81.660 metara otpada na ostale poljske putove. Mjesni odbori dobit će spisak
nerazvrstanih cesta , te će se ono moći i nadopuniti ukoliko neka cesta nije popisana. Jedan
od glavnih projekata u idućoj godini biti će kandidiranje nerazvrstanih cesta pri Fondu za
ruralni razvoj, jer za sad na tim cestama Općina vrši samo interventna ulaganja zaključio je
svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić.
Na kraju sjednice načelnik Josip Bartolčić izvijestio je vijećnike da je protiv bivšeg
načelnika općine i bivšeg direktora KOMI d.o.o. podignuta kaznena prijava.
Zaključeno u 21,56 sati.

Zapisničar:
Mira Cindrić
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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