REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/15-01/1
Urbroj: 2110/02-01-15-6
Ivanska, 17. veljače 2015.
ZAPISNIK
o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 13. veljače 2015. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture Ivanska
Nazočni vijećnici: Ivica Bok,Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac , Željko
Križan , Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Darko Turković,
Miroslav Trgovac, Milan Žeger
Odsutni vijećnici: Šima Strmota
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin , komunalni redar Milan Grgić, direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska , predstavnici
medija : super radio Čazma i Atila Internet televizija.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže
DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 2. Izvanredne sjednice općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Ivanska
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Ivanska,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Ivanska za 2015. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Ivanska za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine
Ivanska za 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi za 2015 godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa društvenih djelatnosti
10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za kulturu i prosvjetu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za sport
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12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća
Općine Ivanska za 2015. godinu
13. Donošenje Odluke o visini najma društvenih domova za održavanje poljoprivrednih
predavanja, edukacija i sl
14. Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. za 2014. godinu
15. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
16. Izvješće o radu mjesnog odbora Ivanska
17. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora za dan 19. travnja
2015. Godine
18. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje
izbora za vijeća mjesnih odbora
19. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima općinskog izbornog povjerenstva te
članovima biračkih odbora
20. Razmatranje pristiglih zamolbi za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
21. Razno
Dnevni red jednoglasno je usvojen , odnosno sa 12 glasova „za“.
-

Aktualni sat

Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanja vijećnika kako slijedi:
Vijećnik Damir Dolenac postavlja pitanje načelniku općine zašto se dom u Staroj
Plošćici može izdati DVD Stara Plošćica za održavanje skupštine , a nije se mogao izdati HŠU
za organizaciju dočeka Nove godine.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se zbog postupka koji se vodi pri općinskom
državnom odvjetništvu protiv bivšeg mjesnog odbora i nestanka dijela inventara iz doma,
odlučeno je da se dom do okončanja navedenog procesa neće izdavati za javne manifestacije,
izuzev DVD- Stara Plošćica za održavanje skupštine.
Vijećnik Željko Križan postavlja pitanje načelniku vezano uz loše stanje ceste Samarica
.Naime nakon „krpanja“ cesta, ništa više nije urađeno, osim postavljanja znakova sa
ograničenjem brzine. Napominje da su u Samarici dva odrona koja nisu propisno označena,
jedan je preko puta vatrogasnog spremišta iza kuće Drageca Križana, a drugi na kraju sela na
izlazu prema državnoj D26 od strane potoka. Odroni se svakim danom sve više šire i
predstavljaju veliku opasnost , stoga traži da načelnik kod nadležnih traži žurno rješavanje
problema.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da se problem nije samo cesta Samarica, već da su
sve ceste u katastrofalnom stanju. Obvezuje se da će pismeno o stanju cesta izvijestiti župana i
ŽUC i zatražiti obilazak svih cesta i sanaciju odrona, te tražiti hitno sanaciju u skladu sa
vremenskim prilikama, a presliku dopisa i eventualnog odgovara dostaviti će vijećnicima na
idućoj sjednici. Na sastanku sa županom koji je održan prošli tjedan, glavna tema je bila upravo
cesta Petrička-Samarica i razgovori su išli u smjeru da je ta cesta prioritet svih prioriteta
sanacije. Kad je riječ o cestama , načelnik je iznio da su vijećnici u materijalima dobili i popis
čestica cesta po mjesnim odborima koje će se kandidirati na program ruralni razvoj 2014-2020
čim se natječaj otvori, jer EU još nije potvrdila Program ruralnog razvoja RH za 2014-2020.
godinu. U pripremi smo u izradi tendera i natječajne dokumentacije kako bi bili spremni
aplicirati naše ceste.
Vijećnik Željo Križan zahvaljuje načelniku na trudu, ali traži da se navedeni odroni
odmah označe i interesira ga cesta Prkos Samarica, naime ta cesta završava na tkz.okretaljki,
ali ne vidi gdje počima pa moli pojašnjenje.
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Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je ta cesta u jednom dijelu šumski put i nije
mogao biti označen, jer je u nadležnosti Hrvatskih šuma, sa kojima će se probati dogovoriti
sanacija njihovog dijela ceste.
Vijećnik Željko Križan pita koji su bili prioriteti određivanja cesta za kandiranje.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su navedene dionice cesta koje povezuju
naselja , te najfrekventniji putovi u pojedinim naseljima.
Vijećnik Željko Križan smatra da ima i cesta koje su gorem stanju od ceste iza kapelice
u Samarici, ali da nisu ovdje označene.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da to ne znači da ostale ceste neće biti uređivanje.
Uređenje nerazvrstanih cesta je višegodišnji projekt, koji će trajati nekoliko godina i kasnije će i
druge ceste biti kandidirane.
Vijećnik Željko Križan ističe da se cesta tzv. Kut u Samarici u dužini od 800 m održava
samo sa 500 m , tko će uređivati ostatak pita načelnika.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovrio da će ostatak puta biti uređivan iz sredstava općine
na ime redovnog održavanja cesta.
Vijećnik Ivica Bok smatra da je prioritet uređenja trebala biti cesta u Srijedskoj kod
škole, jer je bitna radi prilaza na groblje. Trenutno je prilaz na groblje onemogućen.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je u tijeku rješavanje problema prilaznog puta za
groblje Srijedska. Predmet je kod odvjetnika i uskoro se očekuje rješavanje tog problema.
Predsjednica vijeća pita načelnika da li je u planu sanacija ceste Križic –Gornja
Šušnjara.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su sve ceste u lošem stanju i to će se najbolje
vidjeti kada se otopi snijeg. Ovo je županijska cesta , ali na nama je da prisilimo ŽUC da počnu
rješavati probleme županijskih cesta.
Vijećnik Željko Križan pita načelnika da li će se što poduzeti u vezi potoka Srijedska,
jer snijeg se topi , kanal je pun i opet postoji mogućnost plavljena u Donjoj Petričkoj.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je u planu Hrvatskih voda planirana sanacija
potoka Srijedska u dužini od 1 km, te se nada da će do jeseni to biti i izvršeno.
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 11. sjednice daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je jednoglasno,
odnosno sa 12 glasova „za“ usvojen
Zapisnik o radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 2.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 2. Izvanredne sjednice daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je jednoglasno,
odnosno sa 12 glasova „za“ usvojen
Zapisnik o radu 2. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 3.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja ove odluke da podnese
obrazloženje .
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da se ovdje radi o uskladi Poslovnika vezano za javnost
rada. U našem Poslovniku nije jasno definirano koliko građana može nazočiti sjednicama
Općinskog vijeća. Prilikom ocjene javnosti rada općine to nam je uzeto kao nedostatak, stoga
smo u Poslovniku u članku 86. obrisali dosadašnje članke 2 i 3 i dodali nove stavke kojima ne
pojašnjeno na koji način građani mogu najaviti svoju nazočnost sjednici vijeća i broj osoba koje
mogu prisustvovati na sjednici.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje i konstatira
da je jednoglasno odnosno sa 12 glasova „za“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku i izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska
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Toka 4.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja programa da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su prijedlog vijećnici dobili u sazivu , te je vidljivo da
se održavanje nerazvrstanih cesta odnosi na redovno i tekuće održavanje cesta tijekom cijele
godine u iznosu od 152.000 kn, na zimsku službu prema potrebi u iznosu od 50.000 kn , te
modernizaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.820.000 kn . Ovaj dio održavanja cesta planira
se iz sredstava programa ruralnog razvoja ,a tijek provedbe planira se nakon raspisivanja
natječaja zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić.
Budući da nije bilo pitanja od strane vijećnika, predsjednica vijeća prijedlog programa
daje na usvajanje , te konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće
Općine Ivanska usvojilo
Program održavanja nerazvrstanih cesta ana području Općine Ivanska za 2015.
godinu.
Točka 5.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja programa da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da su u programu pobrojani projekti gradnje
objekata komunalne infrastrukture od kojih su neki već u tijeku realizacije (sanacija smetlišta
Križic-Srijedska), projekt nabavke kontejnera za uređenje eko otoka apliciran je tijekom
siječnja, dok se za druge projekte čeka raspisivanje natječaja. Za sve projekte za koje se čeka
raspisivanje natječaja u tijeku je izrada potrebne dokumentacije, kako bi bili spremni aplicirati ih
čim se natječaji otvore.
Vijećnik Ivica Bok, primjećuje da se projekti ne sufinanciraju u 100%-tnom iznosu pa ga
zanima od kud općini novac za plaćanje vlastitog dijela u iznosu od cca 940.000 kn.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da ako želimo raditi i izgrađivati općinu , morati
ćemo donijeti i odluku o podizanju kredita ako bude potrebno.
Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica vijeća prijedlog programa daje na
usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine
Ivanska usvojilo
Plan gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2015. godinu.
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja programa da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da se ovim programom planira održavanje
komunalne infrastrukture koji se odnosi na održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina,
održavanje parkovnih površina , održavanje groblja na području općine i na održavanje javne
rasvjete, te da se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju iz sredstava šumskog
doprinosa i sredstava komunalne naknade.
Kako se nakon izlaganja načelnika Josipa Bartolčića nitko nije javio za riječ,
predsjednica vijeća , prijedlog programa daje na usvajanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“
i 4 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini u Općini Ivanska
Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja programa da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da je za ostvarenje ovog programa u Proračunu za
2015. godinu planirano 248.000 kn. Programom socijalnih potreba financirati će se rad
Crvenog križa, prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja, naknada za ogrjev socijalno
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ugroženih, naknada za novorođeno dijete – promicanje nataliteta, jednokratna pomoć redovnim
studentima povodom Dana općine, prigodno darivanje djece (Djed Božićnjak), sufinancirati će
se prijevoz učenika srednjih škola, te socijalno ugroženima troškovi stanovanja.
Budući da se nakon izlaganja načelnika nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća
prijedlog programa daje na usvajanje, te konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 12 glasova
„za“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Program socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja programa da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su ovim programom detaljnije opisani rashodi koje
Općina plaća za vrtić . Iznos od 622.500 kn planiran je za plaće zaposlenika, dio materijalnih
troškova , te za dodatno ulaganje u zgradu vrtića radi poboljšanja uvjeta rada u iznosu od
200.000 kn. Dodatno ulaganje planira se iz sredstava regionalnog razvoja apliciranjem objekta
vrtića na natječaj.
Kako se nakon izlaganja načelnika nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća
prijedlog programa daje na usvajanje, te konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 12 glasova
„za“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. godini
Točka 9.
Predsjednica vijeća poziva predsjednika Odbora za društvene djelatnosti , kao
predlagatelja programa da podnese obrazloženje.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Crljenjak iznosi da je Odbor za
društvene djelatnosti na svojoj 2. sjednici usvojio prijedlog javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2015., da su ga vijećnici dobili u sazivu, te ga kao takvog daje na razmatranje
i usvajanje Općinskom vijeću.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Milan Žeger pita na koje se to ostale nespomenute udruge odnosi donacija u
iznosu od 8.000 kn.
Odgovor je dao načelnik Josip Bartolčić, odgovorivši da se to odnosi na ostale udruge
koje bi zatražile donaciju temeljem pojedinačnih zahtjeva.
Vijećnik Ivica Bok, smatra da donaciju za JVP u iznosu od 15.000 kn treba obrisati , jer
općina nema sklopljen ugovor sa JVP.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je istina da općina nema ugovora sa JVP , no
da su ova sredstva planirana u slučaju ako bi postojala potreba izlaska JVP na teren. Izlazak
JPV na teren općina mora platiti.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog programa daje na
usvajanje i konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“, Općinskog vijeće Općine
Ivanska usvojilo
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ivanska za 2015.
godinu
Točka 10.
Predsjednica vijeća poziva predsjednicu Odbora za kulturu i prosvjetu , kao
predlagatelja programa da podnese obrazloženje.
Predsjednica Odbora za kulturu i prosvjetu Antonia Šimić iznosi da je Odbor na svojoj 7.
sjednici donio prijedlog davanja javnih potreba u kulturi. Prijedlog Odbora vijećnici su dobili u
sazivu iz kojeg je vidljivo koje su potrebe u kulturi i sa kojim se iznosom planiraju financirati, te
je kao takav upućen na Općinsko vijeće na razmatranje i usvajanje.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
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Vijećnik Ivica Bok smatra da je iznos od 50.000 kn za manifestaciju NRF 2015.
prevelik, te smatra da izdatak za Dan općine u iznosu od 63.000 kn neće biti dovoljan.
Načelnik Josip Bartolčić, pojašnjava daje program koncipiran na bazi prošlogodišnjeg.
Manifestacija NRF 2015. će se aplicirati kao projekt na Ministarstvo turizma isto kao i
književna večer Đuro Sudeta. Što se tiče proslave Dana općine smatra da će sredstva biti
dostatna , jer događanja koja će financirati općina odnositi će se samo na 23. i 24. lipnja. U
pripremi je javni poziv za održavanje Dana općine Ivanska, koji će se uputiti ponuditeljima za
održavanje kompletnih događanja koja ne bi išla na naš teret.
Nakon izlaganja načelnika , predsjednica vijeća prijedloga javnih potreba u kulturi daje
na usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“ i 1 glas „protiv“, Općinsko
vijeće Općine Ivanska usvojilo je
Program javnih potreba u kulturi Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 11.
Predsjednica vijeća poziva predsjednika Odbora za sport , kao predlagatelja programa
da podnese obrazloženje Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković .
Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković iznosi da je Odbor za sport na 2. sjednici
donio prijedlog davanja javnih potreba u sportu za 2015. godinu. Odbor daje prijedlog da se
financiraju sportske udruge koje se aktivno bave sportom, odnosno koje se natječu u nekom
rangu ili ligi. Sukladno tome , prijedlog o davanju javnih potreba u sportu dostavljen je u sazivu
vijećnicima na razmatranje i usvajanje.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Damir Dolenac pita zašto su povećana sredstva za rad NK Ivanska , a klub je pao u niži
rang natjecanja.
Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković je odgovorio da je raspodjela sredstava ista
kao i prošle godine, jedino se sredstva ne bi davala za HŠU Stara Plošćica , jer nije u aktivnom
sustavu natjecanja , a taj iznos od 2.000 kn preraspodijeljen je NK Moslavini Donja Petrička ,
radi ograđivanja igrališta.
Vijećnik Milan Žeger pita što će se dogoditi ako NK Moslavina uđe u II županijsku ligu.
Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković odgovara da bi se u tom slučaju Odbor
sastao i razmotrio ima li mogućnosti za povećanje iznosa na ime rada sportskih udruga ili bi
se izvršila drugačija preraspodjela sredstava.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog programa daje na
usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine
Ivanska usvojilo
Program javnih potreba u sportu Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 12.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao predlagatelja odluke da podnese
obrazloženje .
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se temeljem zakonskih odredbi ova odluka donosi
svake godine. U proračunu je za rad političkih stranaka planiran iznos od 19.000 kn i da se
sredstva raspodjeljuju pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njezinih članova
predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog Odluke daje
na usvajanje ,te konstatira da je jednoglasno , odnosno sa 12 glasova „za“ Općinsko vijeće
Općine Ivanska usvojilo
Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine
Ivanska za 2015. godinu
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Točka 13.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja Odluke da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da je prilikom donošenja Odluke o najmu društvenih
i vatrogasnih domova nismo predvidjeli najam domova na par sati. Kako se ovih dana ukazala
potreba najma domova na par sati za poljoprivredna predavanja , edukacije i sl., predlaže da
se za tu namjenu odredi cijena u iznosu od 200,00 kn.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Damir Dolenac smatra da bi najam doba za edukacije poljoprivrednika trebao
biti naknade.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da organizatori predavanja državne uprave imaju
najam doma bez naknade, ova naknada bi se odnosila za organizaciju drugih pravih ili fizičkih
osoba van državne uprave koja bi organizirala predavanja.
Vijećnik Željko Križan, smatra da bi bez obzira na organizatora predavanja najam doma
za tu namjenu trebao biti bez naknade.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da organizatori predavanja van državne uprave
predavanja ne naplaćuju od poljoprivrednika i smatra da iznos od 200 kn nije velik, jer nitko od
njih nije niti zatražio dom bez naknade.
Što se tiče predavanja u organizaciji tijela državne uprave dom se daje bez naknade, s
tim da će edukacija za izobrazbu za održivu upotrebu pesticida naplaćivati od
poljoprivrednika u iznosu od 380 kn.
Vijećnik Ivica Bok pita da li će se i političkim strankama naplaćivati najam domova
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da u predizbornoj kampanji sve stranke plaćaju najam
doma, preko godine domovi se izdaju bez naknade.
Kako se nitko više nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog Odluke daje na
usvajanje , te konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“, Općinskog vijeće Općine
Ivanska usvojilo
Odluku o visini najma društvenih domova za održavanje poljoprivrednih
predavanja, edukacija i slično
Točka 14.
Predsjednica vijeća poziva direktora Ivankom j.d.o.o. Ivanska da podnese izvješće o
radu poduzeća za 2014. godinu.
Direktora Ivankom j.d.o.o. Ivanska Antun Furjan iznosi da je poduzeće u 2014. godini
ostvarilo prihode u iznosu do 473.340,23 kn, te rashode u iznosu od 488.011,75 kn . Za 2014.
godinu poduzeće posluje s gubitkom od 13.671,25 kn. Stanje potraživanja od kupaca iznosi
26.853,00 kn, obveze prema dobavljačima su 11.357,77 kn, obveza za kratkoročnu pozajmicu
– ostatak duga iznosi 29.942,06 kn , te da su obveze za PDV 36.331,41 kn.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Milan Žeger pita da li je Ivankom j.d.o.o. u 2014. godini plaćao PDV budući da
je iskazana velika obaveza za PDV.
Direktor Ivankom j.d.o.o. Antun Furjan odgovara da je PDV plaćen sve do zadnjeg
kvartala za 2014. godine.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da je na prihodovnoj strani vidljiv prihod od izgradnje staze
na groblju , te pita koliko je sati Ivankom j.d.o.o. utrošio za izradu staze.
Direktor Ivankom j.d.o.o. Antun Furjan odgovara da je stazu radila tvrtka Tom gradnja ,
jer poduzeće nema niti sredstava za rad niti ljudi za taj posao, a radilo se je oko 10 dana.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da je na prihodovnoj strani iskazan prihod od prodaje
kamiona i subvencije općine što zajedno iznosi 60.000 kn i to je dio koji nije zarađen, kada se
tom dodaju još ove stavke koje duguju , pa i ako se odbije ostatak duga prema općini na ime
pozajmice ispada da je poduzeće poslovalo sa nekih 95.000 kn gubitka. Kako je i prošlo
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komunalno poduzeće zbog dugovanja otišlo u stečaj, predlaže da se ugasi ovo komunalno
poduzeće dok nije nastala veća šteta.
Direktor Ivankom j.d.o.o Antun Furjan odgovara da je kamion kupljen za 15.000 kn , a
prodaj je za 20.000 kn i tu je razlika od 5.000 kn, istina je da je subvencija općine iznosila
40.000 kn, ali na rashodovnoj strani imamo otpis sitnog inventara u iznosu od 16.250 kn, ima
iskazana vrijednost prodanog a ne otpisanog kamiona što je upravo ta razlika. Amortizacija i
razlika između potraživanja i obveza u korist poduzeća je za 61.296,82 kn i kada od toga
odbijemo subvenciju i gubitak poduzeće je u stvari u plusu.
Vijećnik Milan Žeger predlaže direktoru da bolje to sve izračuna , jer kako god računali ,
poduzeće nije zaradilo 95.000 kn, već je toliko u minusu.
Direktor Ivankom j.d.o.o Antun Furjan odgovara da je sve detaljno obrazložio i da je sve
što je napisano točno.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je ovo upola manji iznos koji je poduzeće prihodovalo
od strane Općine u odnosu na staro poduzeće. Da se je tako vodila briga o Komiju , vjerojatno
ne bi otišlo u stečaj. Pozajmicu koju smo dali Ivankom j.d.o.o. mogli smo riješiti i na drugi
način, kroz kapitalnu potporu, kako bi kupili osnovna sredstva . Pozajmicu će poduzeće morati
vratiti, a što se tiče gašenja, sigurno ćemo ga ugasiti ako ne bude radilo i ako naši žitelji ne
budu zadovoljni njihovim uslugama.
Vijećnik Ivica Bok, smatra da je poduzeće malo ostvarilo prihoda od vanjskih korisnika,jer
je kombinirani stroj zaradio tek nekih desetak tisuća kuna u 365 dana. Smatra da poduzeće
mora izaći van okvira općine i što više poslova i prihoda ostvariti na tržištu.
Direktor Ivankom j.d.o.o Antun Furjan odgovara da trenutno poduzeće ne radi osnovne
komunalne djelatnosti , zbog neopremljenosti osnovnim sredstvima, ali da mu isto tako nije
poznato komunalno poduzeće koje posluje od samog tržišta bez obavljanja osnovne
djelatnosti kao što je odvoz smeća , komunalne usluge i sl.
Vijećnik Damir Dolenac predlaže da se netko iz poduzeća školuje za dimnjačara.
Direktor Ivankom j.d.o.o Antun Furjan je odgovori da se na tome već radi.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća izvješće o radu komunalnog
poduzeća daje na usvajanje , te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“,
Općinsko vijeće donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2014. godinu.
Točka 15.
Napomena: sjednicu je napustila vijećnica Antonia Šimić iz osobnih razloga.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese izvješće o radu za razdoblje srpanj –
prosinac 2014. godine.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je izvješće o radu podnio u pismeno obliku vijećnicima
koji su ga dobili u sazivu za ovu sjednicu, te da za pitanja vijećnika stoji na raspolaganju.
Predsjednica vijeća poziva vijećnike da se obrate s pitanjima načelniku.
Vijećnik Željko Križan, pita zašto se javna rasvjeta pali u 6 sati ujutro, te do kuda smo
došli sa bežičnim internetom, jer samo su postavljene dvije točke i to u Ivanskoj , a dalje ništa.
Načelnik Josip Bartolčić , odgovara da je Elektri upućen službeni dopis kojim smo
zatražili paljenje javne rasvjete u 5,00 sati ujutro i gašenje u 23,00 sata navečer, osim centra
Ivanske koji svijetli cijelu noć. Nakon toga smo ih u više navrata i telefonom kontaktirali i još do
danas to nije regulirano iako su nam za usuglašavanje tajmera ispostavili račun. Idući tjedan
ponovo ćemo uputiti dopis Elektri i tražiti žurno očitovanje zašto javna rasvjeta svijetli onako
kako nije dogovoreno,te zatražiti korekciju računa za potrošnju javne rasvjete.
Što se tiče bežičnog interneta tu je nastao problem jer nam je T-mobile odbio dati
suglasnost za postavljanje infrastrukture na njihove repetitore ne navodeći razloge. Sva
oprema je nabavljena i sada moramo tražiti alternativu, no od projekta se neće odustati. Sa Tmobilom smo bili i u pregovorima za priključivanje na optički kabel, no uvjet je bio da moramo
kupiti 100 MB Internet prometa, što bi nas koštalo oko 3.000 kn mjesečno. U T-mobilu s nama
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nitko neće razgovarati , ali kad postavimo pitanje naknade za mrežu koja prolazi državnim
zemljištem i te kako će s nama onda pregovarati i razgovarati.
Vijećnik Damir Dolenac iznosi da suradnja sa Eko –florom nije zadovoljavajuća , a o
tome svjedoče i svakodnevni problemi sa terena.
Načelnik Josip Bartolčić slaže sa da suradnja nije zadovoljavajuća i da će se sa Eko –
florom pregovarati oko poboljšanja usluga.
Vijećnik Ivica Bok pita jesu li Vodne usluge Bjelovar preuzele distribuciju vode.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da još nisu , jer je nastali problemi pokušavaju
riješiti mirnim sporom. Prošli mjesec predmet distribucije vode obrađivala je i krim policija na
temelju anonimne dojave.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća izvješće o radu načelnika za srpanjprosinac 2014. daje na usvajanje, te konstatira da je sa 7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa
„suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj
–prosinac 2014. godine
Točka 16.
Kako se povjerenik Mjesnog odbora Ivanska Patrik Završki nije odazvao na sjednicu
vijeća , predsjednica vijeća poziva načelnika obrazloži izvješće o radu MO Ivanska.
Načelnik Josip Bartolčić , na traženje vijećnika Ivice Boka , povjerenik MO Ivanska
dostavio je izvješće o radu koje su vijećnici dobili u sazivu za ovu sjednicu, a za eventualna
pitanja stoji na raspolaganju.
Vijećnik Ivica Bok pita tko je donio odluku o donaciji drva DVD- Srijedska i zašto još
uvijek nisu ispiljena.
Načelnik Josip Bartolčić je dogovorio da je odluku o donaciji drva donio načelnik , na
zamolbu DVD Srijedska za potrebe izgradnje nadstrešnice ispred vatrogasnog doma, a zašto
drva još uvijek nisu ispiljena nije mu poznato.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća izvješće o radu povjerenika MO
daje na usvajanje , te konstatira da je sa 7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“,
Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu povjerenika Mjesnog odbora Ivanska u
prethodnom razdoblju
Točka 17.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje
prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici prijedlog odluke dobili u sazivu, te kako su
Mjesni odbori raspušteni , predlaže da se izbor za članove Vijeća mjesnih odbora održi 19.
travnja 2015. godine u vremenu od 7,00-19,00 sati.
Kako se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje ,
te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 11 glasova „za“
donijelo
Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području
Općine Ivanska
Točka 18.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje
prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
treba imenovati povjerenstvo koje će provoditi i nadzirati izbore.
Stoga predlaže da se u povjerenstvo imenuju:
- Krunoslav Markovinović za predsjednika
- Marijan Jambrušić za člana
- Darko Grgić za člana
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Nikolina Šlogar za zamjenika predsjednika
Đurđica Milardović za zamjenika člana
Đurđica Cindrić za zamjenika člana

Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća prijedlog načelnika daje na usvajanje, te
konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo
Odluku o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove
vijeća mjesnih odbora
Točka 19.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje
prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić predlaže da se predsjedniku i zamjeniku predsjednika
Općinskog izborno povjerenstva odredi naknada u neto iznosu od 300 kn, a članovima
povjerenstva u iznosu od 200 kn neto.
Za predsjednike i zamjenike predsjednica biračkih odbora predlaže naknadu u neto
iznosu od 150 kn, a za članove biračkih odbora naknadu u iznosu od 100 kn neto.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća prijedloga načelnika Josipa
Bartolčića daje na usvajanje , te konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“
Općinskog vijeće Općine Ivanska donijelo
Odluku o naknadi za rad članovima Općinskog izbornog povjerenstva i
članovima biračkih odbora za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih obora na
području Općine Ivanska
Točka 20.
Predsjednica vijeća iznosi da su pristigle dvije zamolbe za oslobađanjem plaćanja
komunalne naknade i to:
1. Đurđica Cindrić iz Ivanske moli oslobađanje plaćanja komunalne naknade za
stambeni prostor u Ivanskoj , P.Prerdovića 2, u vlasništvu Osnovne škole Ivanska .
Gospođa Cindrić dokumentirala je da ima prebivalište na adresi Ivanska,
P.Preradovića 29.
Općinsko vijeće jednoglasno je , odnosno sa 11 glasova „za“ donijelo
Odluku kojom Đurđicu Cindrić oslobađa plaćanja komunalne naknade za stambeni
prostor u Ivanskoj, P.Preradovića 2.
2. Rogić Nikola iz Babinca 48 poslao je zamolbu da mu se smanji plaćanje komunalne
naknade za stambeni objekt iz razloga što ne koristi cijeli stambeni prostor već samo
stambeni prostor veličine 16 m2.
Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „ suzdržan“ donijelo je
Odluku kojom se odbija zamolba Nikole Rogića za smanjenjem plaćanja komunalne
nakande
uz obrazloženje da je člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 147/14)
propisano je da komunalnu naknadu plaćaju vlasnici kuća po m2, a ne za stambeni prostor koji
se koristi.
Točka 21.
Budući da pod ovom točkom nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je zaključila rad 12.
sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska u 20,45 sati.
Zapisničar:
Mira Cindrić

PREDJEDNICA:
Ivana Peršić
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