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           REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                       OPĆINA IVANSKA 

                       OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

 
Klasa:021-05/14-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-14-26 
Ivanska, 15. prosinca 2014. 
 

ZAPISNIK  
o radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 12.prosinca  2014. godine u 

Domu kulture Ivanska s početkom u 19,00 sati 
 

 
Nazočni vijećnici: Ivica Bok ,  Josip Crljenjak , Ivan Cvitković , Damir Dolenac  ,  Željko 

Križan  , Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Miroslav Trgovac,Darko Turković , 
Milan Žeger 

 
Odsutni  vijećnici: Antonia Šimić (opr) Šima  Strmota 
 
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,  predstavnici medija:  portal 043.hr,Superradio  Čazma i Atila d.o.o. 

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže  da se  točka 
10.“Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prihvat otpada od sanacije odlagališta 
„Križic – Srijedska „ skine sa dnevnog reda, a da se umjesto nje  uvrsti „Donošenje Odluke o 
potpisivanju Sporazuma sa općinom Velika Trnovitica o prihvatu otpada sa odlagališta Križic-
Srijedska“. 
Budući da nije bilo drugih izmjena  predsjednica vijeća   daje na usvajanje slijedeći  

DNEVNI RED 
                         

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća 

3. Usvajanje zapisnika sa 2. Izvanredne sjednice  općinskog  vijeća. 

4. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja općine 

Ivanska 

5. Donošenje Odluke o prigovoru poduzeća Komunalije d.o.o. iz Čazme na odluku o 

izboru distributera vode na području općine Ivanska 

6. Donošenje Odluke o usvajanju III izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu 

7. Donošenje  Odluke o usvajanju Proračuna za 2015. godinu te projekcije Proračuna 

za 2016 i 2017. godinu  

8. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu. 

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude radi izvođenja prve faze radova 

sanacije odlagališta na području općine Ivanska“ Križic Srijedska“ 
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10. Donošenje Odluke o potpisivanju  Sporazuma sa  općinom Velika Trnovitica  o 

prihvatu otpada sa odlagališta  "Križic - Srijedska"  

11. Donošenje Odluke o prolongiranju roka vraćanja zajma danog Ivankom j.d.o.o. 

Ivanska  

12.  Donošenje Odluke  o korištenju službenog vozila Općine Ivanska  

13. Donošenje Odluke o raskidu Sporazuma o udruživanju  u Turističku zajednicu grada 

Čazma 

14. Donošenje Odluke o udruživanju u Turističku zajednicu „Garić grad“ za općinu Berek 

i općinu Štefanje 

15. Razmatranje pristiglih zamolbi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

16. Razno  

 DNEVNI RED 
 
Dnevni red je usvojen sa 11 glasova „za“, odnosno jednoglasno . 
 

Točka 1. 
 
 Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanja vijećnika kako slijedi: 
 
 Vijećnik Damir Dolenac postavlja pitanje načelniku šta je sa  mrtvačnicom u Staroj 
Ploščici, naime  započeti su građevinski radovi  i dalje se je stalo. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je to projekt star skoro 10 godina i nije realiziran  
svih ovih godina, stoga  ove godine nije stavljen u prioritet izgradnje, ali će u narednom 
razdoblju  biti stavljen u  plan realizacije. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika kada će biti asfaltirana cesta Srijedska-Stara 
Plošćica. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara , vjerojatno da hoće, ali ne može  sa sigurnošću reći 
kada će to biti. Navedena cesta je u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Županijska uprava 
za ceste je u velikim  financijskim problemima , što je zabrinjavajuće  jer nisu asfaltirali  niti 
jedan metar ceste. Župan je upoznat sa tom problematikom  i taj će se problem morati rješavati 
u narednom periodu. 
 Vijećnik Željko Križan  pita načelnika kada će biti  „pokrpana“ cesta  u Samarici, naime to 
pitanje postavio je i na zadnjoj sjednici i načelnik je obećao da će o tome obavijestiti nadležne. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara  da  je ovih dana obišao cestu sa  predstavnicima 
cesta  i da je dogovoreno da je nužno sanirati cestu u Samarici. Dobio je obećanje da  će se 
cesta uskoro „pokrpati“. Idući tjedan osobno će intervenirati kod župana , ukoliko se ne bude 
izvršila sanacija. 
 Vijećnik Željo Križan  pita načelnika da  li je  za naselje Samarica proglašenja 
elementarna nepogoda uslijed olujnog nevremena. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da je  odmah upućen dopis županu sa  zahtjevom za 
proglašenjem elementarne nepogode, ali da nismo dobili povratnu informaciju. 
 Vijećnik Željko Križan, pita zašto načelnik  osobno nije obišao naselje Samaricu i pozvao 
župana  ili dožupana da  vide nastalu štetu.  Poslan je samo komunalni redar  da vidi kakvo je 
stanje i da poslika štetu. Mještani su se osjećali zapostavljeni.  Kada se je donosila odluka o 
plaći načelnika  bilo je rečeno da se plaća povećava  radi stručne spreme i angažiranosti 
načelnika  24 sata na dan. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da nema ništa protiv toga  da se preispituje njegov rad 
za koji odgovara vijećnicima, ali ne samo njima nego i svim žiteljima općine. Što se tiče obilaska 
terena logično je da je na teren poslan  operativac-komunalni redar koji će snimiti stanje i  
postupati dalje. Bilo je bitno da se postupa, što znači angažirati  Elektru, komunalno poduzeće  i 
ostale službe  radi uspostavljanja normalnog života.  Sanaciju  objekata vršili su sami građani 
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koji su imali pretrpljenu štetu, jer  je prognoza bila loša. Nadalje načelnik iznosi da je Samaricu  i 
ostala naselja koja su pretrpjela  štetu obišao u poslijepodnevnim  satima. 
Što se tiče zapostavljenosti naselja Samarice , već iduće godine vidjeće se da Samarica nije 
zaboravljena  i da se nalazi na listi prioriteta , a prioritet je  sanacija  ceste Babinac – Samarica . 
Za sada ne može reći o kojoj se dužini radi , ali radovi će svakako započeti, zaključio je svoje 
izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 
 

Točka 2.  
 Predsjednica vijeća zapisnik sa 10. sjednice daje na usvajanje. 
 Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je sa 10 glasova „za“ 
usvojen   
 Zapisnik  o radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 

 
Točka 3. 

Predsjednica vijeća zapisnik sa  2.izvanredne sjednice daje na usvajanje. 
 Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je sa 10 glasova „za“ 
usvojen   
 Zapisnik  o radu 2. izvanredne  Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

Točka 4.  
 Predsjednica vijeća poziva načelnika da  podnese uvodno obrazloženje PUR-a. 
 Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da je Vlada RH  sa donošenjem svojih strateških 
dokumenata zakasnila skoro dvije godine, te da PUR koji smo  izradili  krajem prošle godine   
ne odgovara programu ruralnog razvoja Vlade RH za razdoblje 2014-2020. Da bi mogli 
kandidirati svoje projekte  moramo imati strateški dokument.  Prijedlog PUR-a  dobiven je u 
sazivu. Načelnik Josip  Bartolčić poziva konzultanticu   tvrtke Logička matrica Ivanu Jurković 
Piščević  da ukratko obrazloži  PUR Općine Ivanska. 
 Konzultantica Ivana Jurković Piščević iznosi da  je  PUR  potreban dokument svakoj 
općini ili gradu iako  se donedavno mislilo da to trebaju raditi samo županije i gradovi. U  ovim 
izmjenama i dopunama PUR-a uvršteni su parametri  prema Zakonu o regionalnom razvoju i  
prema programu ruralnog razvoja. U definiranju ciljeva PUR-a za sve skupine stanovništva 
omogućeno je  da  mogu  realizirati svoje ideje. 
Metodologija  koja je korištena za izradu PUR-a korištena je prema preporuci metodologije  koja 
se koristi za sve županijske razvoje strategije za period 2011-2013 s produženjem do 2015. 
godine. Nakon analize cjelokupne situacije na području Općine Ivanska, napravljena je  analiza 
iz koje je vidljivo koje su prednosti općine, a koje nedostaci. Općina Ivanska je područje  bogato  
prirodnim i kulturnim resursima u kojima svatko može realizirati svoju ideju i time doprinijeti 
gospodarskom i kulturnom razvoju općine.  U PUR-u je i karta nature 2000 koje nije bilo u 
prethodnom PUR-u. Općina se  rubnim dijelovima  nalazi u  karti nature  2000 , a tiče se svih 
koji će raditi svoje programe, jer će prilikom izrade programa morati  raditi programe utjecaja na 
okoliš. Karata natura 2000 znači da se radi o zaštićenom području i da je ona jača od svakog 
prostornog plana i ne može se mijenjati, a jedina izmjena moguća je da se ide direktno na Vladu 
RH ili da Vlada RH traži zamjenu za to zemljište. Na tom zaštićenom području mogu se 
provoditi investicije vodeći brigu da ne ugroze stanišni tipovi. 
Misija PUR-a je da općina Ivanska planira postati područje obrazovanog i zaposlenog 
stanovništva koje će svojim radom zajedno s predstavnicima općine, smanjiti daljnje smanjenje 
stanovništva i ojačati gospodarski razvoj. Plan je sve nedostatke  pretvoriti u prednosti kroz 
osmišljavanje brojnih aktivnosti u kojima će se u obzir uzeti sve dobne skupine. 
PUR je definirao 4 cilja : 
-stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja i ravnomjerno usklađen održivi razvoj uz 
istovremeno  jačanje turističke prepoznatljivosti, 
-unapređenje uvjeta gospodarenja i  koordiniranje  u smjeru održivog  razvitka za djelatnosti 
poljoprivrede i poduzetništva općenito, 
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- poboljšanje uvjeta življenja stanovništva  općine , uključujući prirodnu, komunalnu i društvenu 
infrastrukturu te njihovo održavanje i očuvanje, 
- podizanje nivoa društvene i ekološke osviještenosti, znanja, sportskog i zdravog načina 
življenja. 
Na području općine  607 je poljoprivrednih gospodarstava i za njih će biti zanimljiva mjera  4. 
koja kreće  u siječnju 2015. godine, a uz ekološku osviještenost i  korištene obnovljivih izvora  
energije  kapaciteti će samo jačati, zaključila je ukratko svoje obrazloženje konzultantica. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger u ovom planu bitan je sadržaj no ima niz propusta koje  je uočio, 
stoga pita  koji je bio temelj upisa tih podataka . Konkretno ovdje piše da postoje dva DVD 
Đurđic i DVD Babinac , a svi znamo da DVD Babinac ne postoji  i da DVD Đurđic je samo 
jedan. 
 Konzultantica Ivana Jurković Piščević, odgovara da su podaci vađeni iz  dostupnih 
službenih statistika: od općine temeljem popunjavanja anketnog upitnika, od Državnog zavoda 
za statistiku, Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatske poljoprivredne agencije, Državnog 
zavoda za zaštitu prirode, HGK, Hrvatske obrtničke komore i svih službenih agencija koje imaju 
dostupne baze podataka. 
 U strateškim dokumentima ne možemo koristiti nešto što nije dokumentirano, kako u 
Registru udruga  DVD- nisu brisani , to je službeni podatak koji mi moramo koristitit. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da ovdje piše da  su u Srijedskoj dva ribnjaka u kojima plivaju 
zlatni šarani. 
  Konzultantica Ivana Jurković Piščević odgovara da je podatak  uzet sa web stranice  
ribolovnog društva Srijedska. 
 Vijećnik Željko Križan iznosi da  mu je razumljivo da su korišteni službeni podaci koji su 
bili dostupni i da na to Logička matrica ne može utjecati. No ukazuje na propust  gdje piše da se 
građani općine Ivanska koriste željezničkim prometom na relaciji Bjelovar-Čazma, a svima je 
znano da Čazma nema  željeznički promet i pitanje je da li će ga ikada i biti. 
 Konzultantica Ivana Jurković Piščević se ispričala i obećala da će se to ispraviti, jer je 
greškom upisana Čazma umjesto Ivanić Grad. 
 Vijećnik Željko Križan traži da mu se na karti pokaže  područje nature 2000. 
 Konzultantica Ivana Jurković Piščević  pokazuje na karti  smeđe narandžastu  točku 
nature 2000 za općinu Ivanska. 
  Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je   tek sada vidljivo kako nam je aljkava država jer 
službeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i kada netko čita ovaj PUR  s pravom 
će se pitati  od kud ti podaci , budući da poznaje stvarno  stanje na terenu. Jasno je da se 
službeni podaci u PUR moraju unijeti,  jer sve mora biti potkrijepljeno  službenim dokumentima. 
 Konzultantica Ivana Jurković Piščević  obvezala se je ispraviti tehničke greške te još 
jednom konzultirati Državni zavod za zaštitu okoliša po pitanju karte natura 2000, jer se je 
vijećnicima činilo da označeno područje na karti ne pripada Općini Ivanska. 
 Kako se nitko više nije javio za riječ predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na 
usvajanje  i konstatira da je sa  8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ općinsko vijeće donijelo  

Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja općine Ivanska 
 
. 

Točka 5. 
Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese   obrazloženje  prijedloga odluke. 

 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  je poduzeće Komunalije d.o.o. Čazma  putem 
opunomoćenika poslalo prigovor na odluku o izboru distributera vode na području općine 
Ivanska. 
U materijalnim ste dobili prigovor i  tablice analiza ponuda koje je izradilo poduzeće Komunalije 
d.o.o.Čazma. Isto tako  dobili ste i presliku njihove ponude po Javnom pozivu iz koje je vidljivo 
da oni ne nude ništa drugo  osim cijene vode. Nisu naveli da imaju socijalnu kategoriju  niti da 
nude ostale pogodnosti  , u ponudi su naveli da je priključak vode 2.800 kn, a  iz računa 
priključka vode na mljekarsku kućicu Ivanska vidljivo je ta je to  preko 4.000 kn. Ove dodatne 
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pogodnosti koje navode u svojoj analizi nisu bile u ponudi. Prilikom odabira  distributera vode , 
uvjet nije bila cijena vode, nego cjelokupna ponuda.  Zanimljivo je da se Komunalije d.o.o  
Čazma nisu javile na prvi Javni poziv, a sada kada se je na drugi Javni  poziv  javila još jedna 
tvrtka sada se svim snagama bore da ne izgube distribuciju. Pokušali su na razne načine 
utjecati na potpisivanje ugovora ,a  jedan od načina bio je i cjelodnevno   isključivanje vode. 
Prema nekim  informacijama, imam saznanja da su Komunalije d.o.o. Čazma vodovod 
Srijedska Srijedska-Stara Plošćica upisali u svoju imovinu  2007. godine iako građevna dozvola 
glasi na općinu , uz obrazloženje da se PDV mora platiti unaprijed. No  o tome će se baviti 
nadležna tijela, a na ovom vijeću je da se očituje o prigovoru zaključio je svoje izlaganje 
načelnik Josip Bartolčić. 
 Vijećnik Milan Žeger,  pita koji će biti tekst odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da ako se prihvati prigovor Komunalija Čazma , 
poništiti ćemo Odluku o odabiru distributera  Vodne usluge Bjelovar i ići na ponovno 
raspisivanje javnog poziva za izbor distributera vode na područje Općine Ivanska. 
 Vijećnik Ivica Bok iznosi da na vijeću nisu vidjeli cjenik Komunalija d.o.o. Čazma, no iz 
ove analize vidi se da su Komunalije d.o.o. Čazma imaju manju cijenu vode. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da   u javnom pozivu  cijena nije bila jedini uvjet , 
nego cjelokupna ponuda. Vodne usluge Bjelovar ponudile su niz pogodnosti : cijena vode za 
socijalno ugrožene 50% osnovne cijene,- stručnu pomoć za daljnji razvoj vodoopskrbne mreže 
(priprema projekata, raspisivanje natječaja i sl.) mogućnost izrade   priključaka  komunalnom 
poduzeću u  vlasništvu Općine uz uvjet stručnog osposobljavanja  bez naknade. Komunalije  su 
u  prigovoru  dostavili i dodatne pogodnosti, a ne u ponudi. 
 Vijećnik Željko Križan iznosi da je očito da  su Komunalije imale ove tablice i prije i pita 
zašto vijećnici ih nisu dobili  na uvid  kada se je donosila odluka o izboru distributera vode za 
područje  općine Ivanska . 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su vijećnici na vijeću dobili  izvorne ponude od 
Komunalija d.o.o. Čazma i Vodnih usluga Bjelovar, te da u ponudi Komunalije d.o.o. nije bilo tih 
tablica, one su  dostavljene sa prigovorom. 
 Budući da se nitko više nije uključivao  raspravu, predsjednica  vijeća predlaže da se 
glasuje o prihvaćanju prigovora  Komunalije d.o.o. Čazma, te konstatira da je sa 3 glasa „za“ 1 
glas „suzdržan“i  7 glasova „protiv“ Općinsko vijeće donijelo   

Odluku o   neprihvaćanju prigovora  poduzeća Komunalije d.o.o. Čazma  na 
odluku  o izboru distributera vode na području Općine Ivanska. 

 

Točka 6. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika , da kao predlagatelje III izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Ivanska za 2014. godine podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da u prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna za 2014. 
godinu vijećnici dobili u sazivu . Nadalje iznosi da  kao  i u prošlogodišnjem rebalansu imamo 
problem manjka prihoda od cca 1.300.000 kn, te novi trošak od 612.000 kn na ime asfaltiranja 
ceste Kolarevo Selo koja nije bila planirana .Stoga je  prihodovni dio proračuna  iskazan u 
povećanom iznosu , on neće biti prihodovan, ali proračun mora biti uravnotežen . Nadalje 
načelnik Josip  Bartolčić,   ukazuje na rashode po stavkama  kako slijedi: 
-smanjeni su rashodi za  hot spot jer  cijeni da trošak  neće biti realiziran do kraja godine zbog 
tehničkih problema, 
- briše se stavka trošak reprezentacije Dana  općine  u iznosu od 50.000 kn jer je taj dio 
prebačen na stavku organizacija proslave Dana općine, 
- smanjuje se stavka   za izradu projektne dokumentacije sa 100.000 kn na 20.000 kn iz razloga 
što nismo  ove godine  radili neke veće projekte , 
-  naveden je novi rashod – trošak putovanja zaposlenika u iznosu od 22.000 kn , a radi se o 
isplati putnog troška zaposlenicima  od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja, 
- stavka uredski materijal smanjuje se za 8.000 kn, 
- smanjeni su troškovi energenata za 13.000 kn, 
- smanjeni su troškovi za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme  za 7.000 kn  
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- plaće su povećane za 47.000 kn , jer  prilikom izrade proračuna nije obračunata plaća za 12 
mjesec  koja je trošak ove godine , a obaveza isplate je u prvom mjesecu iduće godine, 
- briše se stavka  za legalizaciju domova u iznosu od 50.000 kn , jer se ove godine nije po tome 
ništa radilo, 
- smanjeni su  rashodi za osnovnu djelatnost vatrogastva  u iznosu od 40.000kn, 
- smanjeni su  rashodi za sufinanciranje osiguranja usjeva za 11.000 kn , 
- smanjeni su rashodi za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu  u vlasništvu općine za 10.000 kn 
- povećana je stavka za  održavanje cesta, mostova, kanala i dr. javnih površina za 548.000 kn 
na ime  pojačanog održavanja ceste Kolarevo Selo, 
- povećana je i stavka  ostale komunalne usluge za 40.000 kn na ime košnje trave, održavanje 
javnih površina i dr. 
- povećana je stavka za održavanja groblje za 150.000 kn na ime izgradnje staze na groblju 
Ivanska, 
- briše se trošak  za ostale komunalne usluge- zeleni otoci i kontejneri u iznosu od 70.000 kn , 
jer se nije ove godine po tome ništa radilo, 
- povećana je stavka za redovan odvoz smeća za 15.000 kn 
- povećana je stavka za manifestacije u kulturi za 25.000 kn na ime održavanja državnog izbora 
najuzornije seoske žene, 
- smanjen je izdatak za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima  za 32.000 kn jer je ove godine  
manji broj korisnika koji su ostvarili novčanu naknadu za ogrjev, 
- povećan je izdatak  za pomoć u naravi pojedincima i obiteljima za 9.000 kn ,temeljem broja 
zahtjeva  građana koji su se obraćali za pomoć u plaćanju  troškova stanovanja, 
- povećan je izdatak za manifestaciju NMRF  za 15.000 kn  iz razloga što je   dio sredstava 
dobiven od Turističke zajednice Hrvatske, jer je ta manifestacija  prijavljena na natječaj, 
zaključio je svoje obrazloženje načelnik. 
 Predsjednica vijeća poziva vijećnike da se uključe  sa pitanjima  ukoliko ima nekih 
nejasnoća. 
 Vijećnik Milan Žeger   pita   zašto imamo u Proračunu dvije reprezentacije. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da je  greškom trošak reprezentacije iskazan 
posebno, no da je rebalansom ta stavka brisana i  dodana na  trošak manifestacije Dana 
općine. U Proračunu je jedna stavka trošak reprezantacije za potrebe Općine Ivanska . 
 Kako se nitko od nazočnih više nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog III. 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu daje na usvajanje i konstatira da 
je sa  7 glasova „za „ i 4 glasa „suzdržan“  Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo  

III izmjene i dopune Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu. 
 

Točka 7. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika  da obrazloži prijedlog Proračuna za 2015. godinu . 
 Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da bi kao vijećnik bio zadovoljan ovim prijedlogom 
proračuna od  14.000.000  kn  , no da je njemu kao načelniku to velika odgovornost.  Iz  
prihodovne strane  vidljivo je da najveći dio prihoda planiramo  od pomoći  i to u iznosu od 
10.571.500 kn, a odnosi se na pomoći iz Fondova za kandidiranje projekata , o kojima  se radi 
pojasniću kod obrazloženja rashoda.  Ističe da će tijekom  mjeseca siječnja općina  predstaviti 
proračun  žiteljima općine. Što se tiče samog Proračuna za 2015. godinu prijedlog sa 
obrazloženjem vijećnici su dobili u sazivu . Rashodi  poslovanja prvog dijela proračuna  izrađeni 
su na procjeni rashoda ove godine. Ističe da će se znatna sredstva utrošiti za sanaciju smetlišta 
Križic – Srijedska, temeljem  potpisanog ugovora o sanaciji sa Fondom za zaštitu okoliša i za tu 
namjenu planira se 1.855.000kn, te za dodatna ulaganja u dječji vrtić u iznosu od 200.000 kn.  
U drugom dijelu Proračuna , odnosno u Programu razvoja zajednice i civilnog društva su naši 
projekti koji planiramo tijekom 2015. godine kandidirati i realizirati. To su projekti razvoja  naše 
općine  kako slijedi: 

-  održavanje  književne večeri Đuro   Sudeta, 

- održavanje  manifestacije NMRF 
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- modernizacija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska , to je 

projekt koji ćemo započeti ove i nastaviti u slijedeće dvije godine, ovo je vrlo opsežan 

projekt koji  se odnosi na nerazvrstane ceste i prilikom kandidiranja  precizno će morati 

biti navedene katastarske čestice tih cesta, 

- modernizacija javne rasvjete  koja je započela 2010.  ali se tada nije išlo sa led 

rasvjetom, koja je skuplja ali isplativija, 

- opremanje vatrogasnih domova  tu se misli na kupnju opreme neophodne za rad DVD-a 

- obnova društvenog doma u Ivanskoj – obnova fasade, stolarije  

- uređenje prostorije za rad Općinskog vijeća  zamišljeno  je kao e-učionica, odnosno  

informatički opremiti  jednu  učionicu i omogućiti  korištenje informatičke opreme svim 

zainteresiranima koji žele  naučiti raditi na računalu 

- pojačano održavanje ceste Srijedska  je u planu  , ali realizacije će ovisiti o mogućnosti 

kandidiranja , no moramo je imati u planu upravo radi mogućnosti kandidiranja, 

- razvoj sporta   planira se osmisliti projekte  za opremu i uređenje sportskih klubova, 

- uvođenje grijanja u dom Paljevine  , ovaj smo projekt već kandidirali no kako je već 

skoro kraj godine , njegova realizacija će ići tek u 2015. godini 

- korištenje obnovljivih izvora energije  u obiteljskim kućama  za obnovu fasada,  krovišta 

,stolarije i  grijanja  

- obnova/izgradnja doma u Kolarevom Selu, planira se  tijekom 2015. godine kada se 

srede imovinsko pravni odnosi. Inače  Kolarevo Selo je jedino selo u našoj općini koje 

nema adekvatan prostor za potrebe mještana.  

Ove projekte planiramo realizirati kandidiranjem na natječaje koji se financiraju u omjeru 80% 
naprama 20%. No u Ministarstvu  regionalnog razvoja ima fond  koji će prihvatljive projekte 
pratiti  za dio sredstva koje  bi  trebala dati općina, tako da će neki projekti  u stvari biti 
financirani sa 100% zaključio je svoje obrazloženje načelnik Josip Bartolčić. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da  će ovaj proračun fantastično odjeknuti u javnosti,no želje 
su jedno, a mogućnosti drugo. Ne vjeruje u realizaciju  i neće podržati proračun. 
 Načelnik Josip Bartolčić,  odgovara da nije niti očekivao podršku vijećnika Žegera, no ne 
možemo čekati da nam netko nešto pokloni, kao što smo čekali  zadnjih osam godina.  
 Vijećnik Ivica Bok iznosi da načelnik ima dobru viziju, ali da će prihodi od poreza biti 
smanjeni od 10%-15% što znači cca 300.000 kn manje prihod od poreza. 
 Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je općina svjesna da će  prihodi od poreza biti manji. 
Nadalje  iznosi da je bio u Ministarstvu financija  da vidi koliko će biti manji prihodi od poreza , 
no da nije  dobio konkretan odgovor. Smanjenje prihod od poreza  na nivou države  iznositi će 
10%-15% što ne bi trebalo dovesti do značajnijeg smanjenja na nivou općine . 
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika zašto ide kapitalna pomoć komunalnom 
poduzeću. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su to sredstva za nabavku kapitalnih sredstava 
(imovine) kako bi komunalno poduzeće normalno radilo. 
 Vijećnik Željko Križan iznosi da je proračun ambiciozan i ako se ostvari 50% od 
planiranog  bit će to odlično,te se nada da će sva područja općine biti ravnomjerno zastupljena 
u razvoju. Pita načelnika čime on garantira ostvarenje   prijedloga proračuna  za 2015. godinu. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da kao načelnik općine i odgovorna osoba  ove 
općine , kroz cjelodnevnu aktivnost,  velikog broja konzultanata , mora ići u širinu i tražiti što 
veći broj ljudi  koji će raditi projekte, da mora lobirati  pri ministarstvima i fondovima  kako bi 
stekao uvid  kako treba raditi da projekti prođu. Nadalje iznosi  da vjeruje u ono što radi kao i u 
ljude s kojima radi , te da će se maksimalno angažirati da se ostvari što veći broj projekata 
planiranih  proračunom   općine Ivanska za 2015. godinu. 
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  Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog Proračuna za 2015. 
godinu daje na usvajanje, te konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ usvojen 

Proračun Općine Ivanska za 2015. godinu. 
 

Točka 8. 
 Predsjednica vijeća  daje riječ načelniku kao predlagatelju predmetne odluke. 
 Načelnik Josip  Bartolčić pojašnjava  da je  ovo odluka koja prati   izvršenje proračuna za 
2015. godinu, kojom se utvrđuje sadržaj proračuna , način izvršavanja proračuna,  
preraspodjela sredstava , te primjena  Zakona o proračunu. 

Kako  se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje, 
te konstatira da je sa  10 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ Općinsko vijeće usvojilo  

Odluku o izvršavanju proračuna  Općine Ivanska za 2015. godinu 
 

Točka 9. 
 Predsjednica vijeća poziva  predsjednika povjerenstva za otvaranje ponuda Željka 
Mavrina da  obrazloži predmetni prijedlog odluke. 
 Predsjednik povjerenstva za otvaranje ponuda Željko Mavrin iznosi  , da su  na  poziv  
za dostavu ponuda  radi sklapanja ugovora o izvođenju prve faze rafova  radi sanacije 
odlagališta na području općine Ivanska „Križic-Srijedska“ pristigle tri ponude. Nakon otvaranja  i 
ocjene ponuda, jedina   prihvatljiva ponuda,  prema kriteriju odabira iz poziva za dostavu 
ponuda je ponuda  ponuditelja  ugostiteljstvo i usluge Iskopi Matić iz  Bjelovara. Stoga 
povjerenstvo predlaže da općinsko vijeće donese odluku da se poslovi  izvođenja prve faze 
sanacije odlagališta  na području  Općine Ivanska povjere  ponuditelju ugostiteljstvo i usluge 
Iskopi Matić iz Bjelovar. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog povjerenstva za 
otvaranje ponuda daje na usvajanje, te konstatira   da je  općinsko vijeće  jednoglasno , 
odnosno sa 11 glasova „za“ donijelo  

Odluku Odluke o izboru najpovoljnije ponude radi izvođenja prve faze radova  
sanacije odlagališta na području općine Ivanska“ Križic Srijedska“ 

 
Točka 10. 

 Predsjednica vijeća  poziva načelnika Josipa Bartolčića  kao predlagatelja ove odluke  
da podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je svima poznato da ja sa  Fondom za zaštitu okoliša  
sklopljen ugovor o sanaciji odlagališta „Križic –Srijedska“. Kako bi se saniralo odlagalište 
potrebno je  dogovoriti prihvat otpada na  službeno odlagalište. Sa odgovornnim osobama  u  
općini  Velika Trnovitica obavljeni su prethodni dogovori  potrebni za potpisivanje sporazuma  o 
prihvatu otpada. Inače sporazum potpisuje načelnik, nakon donošenja odluke  koju su vijećnici 
dobili u privitku saziva za ovu sjednicu. Kad sporazum bude potpisan, vijećnici će biti upoznati 
sa njegovim sadržajem na jednoj od idućih sjednica, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip 
Bartolčić. 
 Budući da se nitko uključio sa pitanjima , niti u raspravu, predsjednica vijeća prijedlog 
odluke daje na usvajanje i konstatira da je sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, općinsko 
vijeće  donijelo 

Odluke o potpisivanju  Sporazuma sa  općinom Velika Trnovitica  o prihvatu 
otpada sa odlagališta  "Križic - Srijedska" 

 
Točka 11. 

Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je direktor Ivankom j.d.o.o.  podnio zamolbu  da se 
prolongira rok vraćanja kratkoročnog zajma  općini Ivanska do 30.06.2015. godine. Od  danog 
zajma u iznosu od 74.000 kn , Ivankom j.d.o.o.  je vratio cca 40.000 kn. 

Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Milan Žeger  pita  da li će se i dalje  kapitalne potpore  trošiti za tekuće obveze. 
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Načelnik Josip Bartolčić odgovara da će na slijedećoj sjednici  biti izvješće o radu 
Ivankom j.d.o.o.  pa će se o tome komentirati i raspravljati. 

Kako se nitko od  nazočnih nije  javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog odluke  daje 
na usvajanje , te konstatira da je sa  7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“, općinsko vijeće 
donijelo   
              Odluku o prolongiranju roka vraćanja zajma danog Ivankom j.d.o.o. Ivanska 

 
Točka 12. 

 Predsjednica vijeća  poziva načelnika Josipa Bartolčića  kao predlagatelja ove odluke  
da podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da od kada je kupljen službeni automobil 2005. godine , 
takva odluka nije donesena.  Ovom odlukom  utvrđuju se način i kriteriji korištenja službenog 
automobila načelnika, zaposlenika općine Ivanska , zamjenika načelnika, članova općinskog 
vijeća  i zaposlenika Ivankom j.d.o.o. 
 Nakon izlaganja načelnika, vijećnik Milan Žeger   iznosi da u odluci piše da načelnik 
može koristiti službeni auto 24 sata na dan, no da   dolazak i odlazak s posla  ne spada u 
korištenje službenog automobila. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je  vijećnik Žeger  to znao i prije  8 godina, da je 
i bivši načelnik dolazio i odlazio na posao sa službenim  vozilom , no da  tada nije imao na to 
primjedbi. 
 Vijećnik Nenad Rajčević, smatra da je   ograničenje  od 30.000 km  koje načelnik   može 
napraviti godišnje malo, jer npr.sam odlazak u Zagreb   i vožnja po njemu je više od 100 km 
dnevno.  Stoga predlaže da se načelniku odobri korištenje  službenog  vozila   od 3.000 km 
mjesečno , odnosno  36.000 km godišnje. 
 Prijedlog vijećnika Nenada Rajčevića da se načelniku odobri korištenje službenog vozila  
do 36.000 godišnje usvojen je sa  7 glasova „za“ , 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“. 
 Nakon toga predsjednica vijeća  prijedlog odluke  sa    daje na usvajanje  i konstatira da 
je sa 7 glasova „za“ , 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržan  općinsko vijeće donijelo  

Odluku o korištenju službenog vozila  općine Ivanska 
 

Točka 13. 
Predsjednica vijeća  poziva načelnika Josipa Bartolčića  kao predlagatelja ove odluke  

da podnese obrazloženje. 
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je bivši načelnik  potpisao sporazum 17.06.2010.  o 

udruživanju općine Ivanska u  Turističku zajednicu grada Čazme. Ugovor o sufinanciranju nije 
nikada potpisan, pa stoga nismo imali nikakvih obveza prema Turističkoj zajednici grada 
Čazme. Od te suradnje  općina nije imala nikakve koristi, ali  nelogično je da smo se  udružili u 
Turističku zajednicu grada Čazme, kada smo imali mogućnosti da se udružimo sa općinom 
Štefanje i Berek u turističku zajednicu Garić grad. 

Vijećnik Željko Križan pita  što ćemo dobiti ako se udružimo u  turističku zajednicu Garić 
grad. 
 Načelnik  Josip Bartolčić je odgovorio da se neće ništa bitno mijenjati, samo je logično 
da se udružimo u turističku zajednicu  koja nam je teritorijalno bliža. 

Kako se nitko više nije javio z riječ predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajane 
i konstatira da je sa  7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“, općinsko vijeće donijelo   

Odluku o raskidu Sporazuma  o udruživanju u Turističku zajednicu grada Čazme 
 

Točka 14.  
Predsjednica vijeća  poziva načelnika Josipa Bartolčića  kao predlagatelja ove odluke  

da podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić ovim prijedlogom odluke  pokreće se postupak udruživanja 
općine Ivanska u Turističku zajednicu „Garić grad“ za općinu Berek i  općinu Štefanje. O tekstu 
sporazuma vijeće će biti informirano kada se isti potpiše, zaključio je svoje obrazloženje 
načelnik. 
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Kako se nitko nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog odluke daje na usvajanje i 
konstatira da je sa  7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“, općinsko vijeće donijelo  je  

Odluku o udruživanju u Turističku zajednicu „Garić grad“ za općinu Štefanje i općinu 
Berek 

 
Točka 15. 

 Predsjednica vijeća iznosi  da u pristigle dvije zamolbe  za oslobađanjem plaćanja 
komunalne naknade. Zamolbe su poslali : Ružica Protulipac  iz Utiskana 25 i Milorad  Kuridža iz 
Srijedske 
. Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće je  glasovalo  o prihvaćanju zamolbi kako slijedi: 
 

1. da se udovolji zamolbi  Ružice Protulipac   - 2 glasa „za“ i 9 glasova „suzdržan“ 

2. da se udovolji zamolbi Milorada Kuridže – 1 glas „za“ i 10 glasova „suzdržan“ 

Sukladno provedenom glasovanju  općinsko vijeće  ne oslobađa plaćanja komunalne naknade 
Ružicu Protulipac iz Utiskana i Milorada Kuridžu  iz  Srijedske,  , 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. 
 

Točka 16. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica vijeća pozvala je vijećnike da ako imaju 
još nekih pitanja, a koja nisu bila tema ove sjednice da se obrate. 
 Vijećnik Nenad Rajčević  poziva načelnika  da ukratko izvjesti nazočne o putu u 
Bruxelles. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  je zastupnik u EU  Ivan Jakovčić pozvao sve vijećnike 
na svoj trošak na put u Bruxelles. Na poziv su se uz načelnika odazvali vijećnici Miroslav 
Trgovac i  Ivan Cvitković. Cilj puta  bio je da vidimo  gdje EU parlament radi  i koja je uloga 
zastupnika Ivana Jakovčića u EU parlamentu. Gospodin Ivan  Jakovčić  zastupnika u EU 
parlamentu  izjavio je da od njega možemo očekivati  potporu prilikom lobiranja naših projekta 
kod fondova Eu. 
 Zamjenik načelnika Željko Mavrin predlaže da se javna rasvjeta pali ujutro u 5 sati, a ne 
kao do sada u 6, te da javna rasvjeta u Ivanskoj ili barem centru  Ivanske svijetli cijelu noć. 
 Vijećnik Željko  Križan podržava da se  javna rasvjeta pali u 5 ujutro , ali ne  podržava da  
javna  rasvjeta u Ivanskoj svijetli cijelu noć. 
 Predsjednica vijeća pita načelnika hoće li  tijekom nadolazećih blagdana javna rasvjeta u 
svim naseljima svijetliti cijelu noć. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će javna rasvjeta tijekom blagdana svijetliti 
cijelu noć. 
 Vijećnik Željko Križan,  pohvaljuje saniranje ceste Gornja Petrička –Donja Petrička, no 
da je  nakon 5 dana   sve se vratilo u prvobitno stanje, jer prva veća kiša sve „podere“. 
 Isto tako pita da li postoji mogućnost  sa se sanira cesta Prkos-Brajkovićev brijeg, jer 
uslijed potapanja ceste u Donjoj Petričkoj  nije se moglo  proći niti tom cestom. 
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Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je to nerazvrstana cesta  i ona je u projektu za 
sanaciju, odnosno za kandidiranje. Što se tiče popravaka cesta malo možemo utjecati radi 
lošeg vremena, ali  možemo urediti poljske putove , tako da se  prokopaju jarci i da se vodna ne 
slijeva na ceste. 
 Komunalni redar Milan Grgić, iznosi da je obišao teren sa predstavnicima Žuc  , te će se 
pokušati sanirati  jarci uz ceste. 
 Vijećnik Ivica Bok   traži da povjerenici MO podnesu izvješće o svom radu, budući da su 
MO raspušteni jer nisu  dobro radili, zanima ga šta su radili povjerenici. 
 Nadalje iznosi da košnja bakina i živica uz županijsku cestu nisu posao općine ,te  da 
ima informaciju  da je Ivankom  j.d.o.o. kosio bankine  uz županijsku cestu i ispostavljao fakture 
fizičkim osobama za taj rad. Pita zašto to  nije radila Županijska uprava za ceste. 
 Komunalni redar Milan Grgić iznosi da je ŽUC u obvezi održavati bankine 1m 
horizontalno od ceste i to su oni učinili , dok je ostalo u obvezi vlasnika zemljišta. Tim vlasnicima  
je poslan nalog za čišćenje i kako oni nisu po njemu postupili, čišćenje je  izvršio Ivankom 
j.d.o.o na njihov trošak. 
 Vijećnik Željko Križan  iznosi da ako je od ruba grabe 1 m vlasništvo ŽUC-a,  znači li to 
da onda nama ŽUC treba plaćati naknadu za postavljanje prometne signalizacije. 
 Komunalni redar Milan Grgić odgovara   da je prema zakonu  njihovo održavanje 1m , a 
6 m od ruba bankine je prostor za održavanje i postavljanje prometne signalizacije. 

Načelnik Josip Bartolčić predlaže  radi transparentnosti  rada općine izmjenu Poslovnika 
i to članka  47. u kojem bi se dodao stavak 1. koji glasi:  
 „Aktualni sat održava se na  početku  svake redovne sjednice  Općinskog vijeća , prije prelaska 
na prvu točku dnevnog  reda i traje najduže jedan sat.“ 
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 
Dosadašnji stavak 2. potaje stavak 3. 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
Dosadašnji stavak 4. potaje stavak 5. 
Ostali članci Poslovnika ostaju nepromijenjeni. 
 Prijedlog načelnika  predsjednica vijeća daje na usvajanje i konstatira da je  
jednoglasno, odnosno sa 11 glasova „za“   općinsko vijeće usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 Vijećnik Milan Žeger obavijestio je  vijećnike da  je kaznena prijava   protiv  VZO Ivanska  
i predsjednika VZO  Ivanska odbačen kao neosnovan i da  je obustavljen daljnji postupak. 
 Načelnik Josip Bartolčić predlaže da  vijeće donese odluku kojom se stavlja van snage 
Odluka o isplati sredstava za rad dobrovoljno vatrogasnih društava  na području   Općine 
Ivanska  koju je vijeće usvojilo na 7. sjednici , te da se sredstva za rad DVD-a isplaćuju na 
račun VZO. 
 Prijedlog načelnika , predsjednica vijeća daje na usvajanje i konstatira da je  sa 10 
glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, općinsko vijeće donijelo  
Odluku o stavljanju van snage Odluke o isplati sredstava za rad  dobrovoljno vatrogasnih 

društava na području Općine Ivanska 
 Načelnik Josip Bartolčić izvijestio je nazočne da je realizacija hot spota u tijeku i da će 
se radovi nastaviti  čim se dobije suglasnost od T-mobile Hrvatska za postavljanje antena na 
njihove repetitore.  Čim dobijemo tu suglasnost  radovi će se završiti za 6-7 radnih dana. 
 Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjednica vijeća, zaključila je rad 11. 
sjednice općinskog vijeća u 22,00 sata. 
 
 
Zapisničar:                                                                                                        PREDSJEDNICA: 
Mira Cindrić                                                                                                          Ivana  Peršić
  

 
 

 


