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         REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                     OPĆINA IVANSKA 

                     OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

 
Klasa:021-05/15-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-15-9 
Ivanska, 31. ožujka 2015. 
 

ZAPISNIK  
o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 30. ožujka 2015. godine u 

Vatrogasnom domu Srijedska s početkom u 20,00 sati 
 

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

Križan , Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Milan 
Žeger 

 
Odsutni  vijećnici: Šima  Strmota, Darko Turković (opr) 
 
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika 

Željko Mavrin ,  načelnik policijske postaje Čazma Mirko Cindrić,   komunalni redar  Milan Grgić, 
direktor komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. Antun Furjan, predstavnici medija: superradio 
i TV Atila. 

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te  otvara aktualni sat. Poziva 
djelatnicu Jedinstvenog upravnog odjela da pročita pitanja vijećnika. 
 Djelatnica Mira Cindrić  čita pitanja kako slijedi: 
 
 Vijećnik Damir Dolenac postavlja pitanje načelniku, kakav će biti stranački sastav 
biračkih odbora za provođenje izbora Vijeća mjesnih odbora. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će stranački sastav biračkih odbora  biti 
sukladan strukturi Općinskog vijeća, dakle  HDZ ima pravo na jednog člana odbora, koalicija 
NSH-HSLS  ima pravo na 3 člana odbora, dok su predsjednik i zamjenik predsjednika biračkih 
odbora nestranački. 
 Vijećnik Damir Dolenac, postavlja pitanje  direktoru Ivankoma j.d.o.o Ivanska  vezano uz 
popravak poljskih puteva. Naime poljski putovi su u katastrofalnom stanju i kako se bliži sezona 
poljoprivrednih radova  trebalo bi nešto poduzeti da se saniraju kako bi se moglo u polja. 
 Predsjednica vijeća vijećnika Damira Dolenca izvijestila je da temeljem poslovnika 
pitanja na aktualnom satu može postavljati načelniku i zamjeniku načelnika, stoga je pozvala 
načelnika da ogovori na pitanje vijećnika Damira Dolenca. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je svjestan da su putovi u katastrofalnom stanju, 
sa povjerenicima MO napravljen je plan  sanacije poljskih putova, te će se izvršiti najnužniji 
radovi kako bi se moglo u polja. Dogovoren je i greder koji je trebao sutra početi sa radom, ali  
ova količina kiše koja je pala  večeras to će na žalost onemogućit. 
 Vijećnik Željko Križan pita predsjednicu vijeća do kada je trajala  prošla sjednica vijeća,   
budući da nema zapisnika sa 12 sjednice vijeća. Naime na  nekim portalima piše da je trajala do 
22,00 sata, što smatra da nije točno, jer koliko se sjeća  trajala je do 20,40. 
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 Predsjednica vijeća  vijećnika Željka Križana je izvijestila  da sukladno Poslovniku ne 
može njoj postavljati pitanja, a što se tiče zapisnika , dodatno pojašnjenje  iznijet će djelatnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Mira Cindrić. 
 Mira Cindrić iznosi da je računalno na kojem  se vode sjednice vijeća, odnosno računalo 
na kojem ona radi,  hakirano od strane nepoznate osobe i svi su podaci nedostupni. Naime 18. 
ožujka negdje oko 11,30 ekran računala se je „zaledio“ i nije se moglo ništa raditi. Na ekranu se 
je javila poruka na engleskom jeziku. Odmah je kontaktirana tehnička služba za održavanje u 
Hard Juri, te je dobivena informacija  da se računalo ugasi i da će on drugi dan doći vidjeti o 
čemu se radi.  Tehničar nije uspio  ništa otkloniti, te je računalo  odnio u servis, no ni tamo nisu  
uspjeli riješiti  problem,  te su kontaktirali  mail adresu koja se je pojavila na ekranu kada  je 
računalo blokirano. Sa navedene mail adrese  došao je odgovor da se ključ za  otključavanje  
može otkupiti za 450 dolara u bitcointsima.  Tada su nam u Hard Juri predložili ili da platimo tkz. 
otkupninu ili da pokušamo doći do podataka preko jedne firme iz Zagreba koja se bavi  spasom 
podataka. Krim policiji prijavljena je krađa podataka i iznuda, te se sada čeka daljnje 
postupanje. 
 Vijećnik Željko Križan pita da li je na računalima instaliran antivirusni program. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da računala imaju licencirani antivirusni program,ovo 
računalo je  najstarijem računalu u  općini,  koji ima zastarjeli  office i koje je bilo pogodno za 
hakiranje. Blokiran je i dio podataka na računalu komunalnog redara, ali jedan manji dio . Što se 
tiče  trajanja  sjednice, službeno je samo ono što na zapisniku pište, moguća su odstupanja  u 
par minuta, ali nikako sat vremena. 
 Vijećnik Željko Križan, postavlja pitanje  koliko radni stroj u komunalnom poduzeću ima 
radnih sati, koliko se je uspio naplatiti , te koliko je utrošeno sati za rad zimske službe, 
prvenstveno ga zanima koliko je utrošeno sati zimske službe u naselju Samarica. Zna da tim 
podatkom načelnik ne raspolaže sada , pa traži da mu se pismeno dostavi odgovor. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da trenutno ne zna , no da će vijećnik Križan pismeno 
dobiti odgovor na postavljeno pitanje. 
 Vijećnik Ivica Bok , pita načelnika koliko smo do sada projekata kandidirali  prema 
Fondovima i Ministarstvima. 
 Načelnik Josip Bartolčić  je odgovorio  da je kandidirano sve što je i planirano, osim 
nerazvrstanih cesta , vatrogasnih domova , ceste Srijedska i doma Kolarevo Selo. Naime mjera 
ruralnog razvoja za nerazvrstane ceste   još uvijek nije aktivirana, no  radi se na   pripremi 
dokumentacije, kako bi  imali gotove projekte kada se natječaj raspiše.  
Što se tiče  ulaganja u vatrogasne domove i spremišta  može se ulagati samo u one domove 
koji su u vlasništvu općine, dane na korištenje vatrogasnim društvima.  Očekujemo konkretan 
prijedlog VZO, a ako ga neće biti raditi će se  pojedinačno sa vatrogasnim društvima  oko 
projekata, naravno sa onima koji tu budu htjeli. 
U tijeku je rješvanje imovinsko-pravnih odnosa doma Kolarevo Selo i  dok  se oni ne riješe , 
projekt se ne može aplicirati. Za cestu Srijedska podnijeli smo zahtjev za prekategorizaciju u 
nerazvrstanu ceste, kako bi je mogli aplicirati za sanaciju. 
 Ono što nismo planirali , ali smo aplicirali prema Fondu za zaštitu okoliša je nabava  
komunalnog vozila i komunalne opreme.  Ovaj projekt je odobren , raspisana je javna nabava  
za komunalno vozilo i javni poziv na komunalnu opremu, tako da će naše komunalno poduzeće   
uskoro samo početi sa sakupljanjem i  odvozom komunalnog otpada. 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika  kako će  funkcionirati mjesni odbori nakon izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da će funkcionirati sukladno Zakonu  o lokalnoj i 
regionalnoj upravi,  Statutu općine , pravilima Mjesnih odbora koje će sami usvojiti kao temelji 
akti.  
 Vijećnik Josip Crljenjak postavio je pitanje vezano uz uređenje putova, no kako je 
načelnik vijećniku Damiru Dolencu već odgovori, vijećnik Josip Crljenjak  zadovoljan je 
odgovorenim. 
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 Vijećnik Milan Žeger iznosi  primjedbu   na dnevni red odnosno  na nazive točaka   
kojima vijeće donosi  neke izjave. Člankom 32. Statuta propisano je  koje akte donosi vijeće, 
nigdje se ne spominju izjave , jer općinsko vijeće nije glasnogovornik da daje izjave.  
 Načelnik Josip Bartolčić , složio  se  načelno sa primjedbom, no općina Ivanska nije 
donosila  program ruralnog razvoja i terminologiju naziva pojedinih akta koji će se tražiti uz 
apliciranje projekata. Pogotovo se to radi kod mjera  7.2., 7.2.1. u 7.2.2.  koje će se financirati 
novcem EU i koje će biti pod posebnim povećalom. U tim mjerama napisani su akti koji su 
potrebni za  aplikaciju i njihovi nazivi. Nama se to može i ne mora sviđati, no ako želimo 
aplicirati svoje projekte , moramo se pridržavati  tražene terminologije. 
 
 
Kako više nije bilo pitanja predsjednica daje na usvajanje  predloženi  
 

  
DNEVNI   RED 

                         
Aktualni sat 

1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Ivanska  od 01.01.-31.12.2014. 

2. Donošenje Izjave  o suglasnosti  za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta 

na području Općine Ivanska 

3. Donošenje Izjave  o suglasnosti  za provedbu ulaganja u opremanje e-učionice – dom 

kulture 

4. Donošenje Izjave  o suglasnosti  za provedbu ulaganja u opremanje društvenom doma 

u Ivanskoj – dom kulture 

5.  Donošenje Izjave  o suglasnosti  za provedbu ulaganja u opremanje vatrogasnih 

domova i spremišta na području Općine Ivanska, 

6. Donošenje Odluke o usvajanju  godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Ivanska  2011-2016. za 2014. godinu 

7. Izvješće načelnika o korištenju  sredstava proračunske pričuve za razdoblje 01.07-

31.12.2014. 

8. Donošenje Odluke o postupanju sa zgradom pekare Ivanska 

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Ivanska, 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, 

11. Izvješće Inventurne komisije o obavljenom popisu  

12. Razmatranje zamolbe Josipa Bartolčića iz Bjelovara o raskidu ugovora o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta 

13. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Ivančica Ivanska, 

14.  Razno 

 
 
Dnevni red je usvojen sa 10 glasova „za“. 
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Točka 1. 
 

 Predsjednica vijeća  poziva načelnika Policijske postaje Čazma da podnese izvješće o 
stanju sigurnosti na  području Općine Ivanska  od 01.01-31.12.2014. godine . 
 Načelnik policijske postaje Čazma  Mirko Cindrić  iznosi  da  je na području općine 
Ivanska  u vremenu od 01.01-31.12.2014. godine evidentirano 21 kazneno djelo, 19 prometnih 
nesreća, 48 prekršaja ( od toga 10 prekršaja javnog reda i mira) , te 14 ostalih događaja. 
Nakon toga  iznio je statističke podatke  po vrstama kaznenog djela, statističke podatke 
prometne problematike  sa vrstom prometne nesreće sa posljedicama, te okolnostima koje su 
prethodile prometnim nesrećama, statističke podatke o stanju javnog reda i mira, te statističke 
podatke za ostale prekršaje, 
 Nakon izlaganja načelnika policijske postaje predsjednica vijeća poziva vijećnike da se 
uključe sa pitanjima. 
 Vijećnik Milan Žeger pita  koliko je trenutno soba sa područja Općine Ivanska na 
održavanju zatvorske kazne. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, je odgovorio da  taj podatak nema policija 
, nego Ministarstvo pravosuđa. 
 Vijećnik Željko Križan ukazuje na problem parkiranja  osobnih vozila na nogostupu 
ispred škole, te na pad  otkrivenosti kaznenih djela u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, što se tiče parkiranja pred osnovnom 
školom bila su određena postupanja, no i dalje se tu parkira. Postaja ima određenih kadrovskih 
problema , pa bi možda bilo dobro  postaviti fizičke  zapreke , nešto poput betonskih stupića ili  
slično. Što se tiče otkrivenosti kaznenih djela u 2014. godini ,  to je rezultat povećanja kaznenih 
djela u 11 i 12 mjesecu  koja nisu bila riješena do kraja godine. Inače policijska postaja već je  
niz godina  među  prvih 5   postaja po  otkrivanju kaznenih djela. 
 Načelnik Josip Bartlčić, pita da li bi  i gradu Bjelovaru u slučaju parkiranja pred školom, 
predlagali postavljanje fizičkih zapreka. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, odgovara da je na policiji  da predlaže  
mjere efikasnosti , jer bi  dale  prije rezultate nego represivne mjere. 
 Načelnik Josip Bartolčić, još tijekom 2013. godine poslali smo zahtjev policiji  za 
postavljenje  „ležećih policajaca“ ispred zgrade općine i crkve, na koje ste vi dali mišljenje, no 
Žuc se s time nije zadovoljio, stoga  moli da se zajedno u suradnji sa Žuc-om   iznađe 
mogućnost rješavanja tog problema. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, trebali bi se svi zajedno naći  i riješiti taj 
problem. Kako se u Žucu- ovih dana očekuju određene kadrovske promjene u rukovodećem 
kadru, možda se nađe zajednički jezik i taj problem riješi. 
 Zamjenik načelnika Željko Mavrin, smatra da bi semafor kod škole  koji se pali za 
pješake riješio  problem prijelaza , nadalje iznosi da  smo svi svjedoci svakodnevnih krađa, čak 
se i zna tko krade, ali on i  dalje krade, treba ga zatvoriti, isto tako smatra da cure informacije iz 
policije. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, slaže  se da bi semafor bio dobro rješenje 
ali da to nije u nadležnosti policije. Što se tiče krađa policija poduzima određene radnje, no  
djelokrug postaje  je velik , a uz određene kadrovske probleme nemoguće je stalno biti na 
terenu na jednom mjestu. O uhićenju ne odlučuje policija, ona to može uraditi samo u suradnji 
sa državnim odvjetništvom, ali oni  odlučuju koga će zatvoriti ili ne. Spriječiti curenje informacija 
je nemoguće,  jer ako postupate po kaznenom djelu , mora se izaći u javnost. 
 Vijećnik Miroslav Trgovac,  u Donjoj Petričkoj je velik broj  krađa , krade se  doslovno 
sve. Iznosi da je i osobno pokraden, ako se ovako nastavi u selu neće ostati više ništa. 
 Načelnik policije postaje Čazma Mirko Cindrić, teško je sa 1-2 policajca u smjeni 
napraviti zasjedu. Ovaj teren nastojat ćemo  češće pokrivati u civilu u skladu sa našim 
kadrovskim mogućnostima. 
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Točka 2.-4. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao  predlagatelja da podnese obrazloženje 
predmetnih izjava. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za apliciranje navedenih projekata  prema programu 
ruralnog razvoja 2014-2020, potrebno da Općinsko vijeće donese  izjavu o suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt nerazvrstanih cesta,  u opremanje e- učionice, ulaganje u 
opremanje društvenog doma u Ivanskoj. 
 Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća  daje na usvajanje  predmetne izjave i 
konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 11 glasova „za“ Općinsko vijeće Općine Ivanska  
donijelo : 

- Izjavu o suglasnosti za provedbu ulaganja u  građenje  nerazvrstanih cesta na 

području Općine Ivanska, 

- Izjavu o suglasnosti  za provedbu ulaganja u opremanje e-učionice-dom kulture, 

- Izjavu o suglasnosti za provedbu ulaganja u opremanje društvenog doma u 

Ivanskoj- dom kulture 

 
Točka 5. 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao  predlagatelja da podnese obrazloženje 
predmetne izjave. 
 Načelnik  Josip Bartolčić pojašnjava  da će se na projekt moći aplicirati samo oni 
vatrogasni domovi koji su u vlasništvu Općine Ivanska, sa pravom korištenja dobrovoljno 
vatrogasnog društva. Ovo apliciranje projekata neće biti tako brzo, jer se najprije trebaju riješiti 
imovinsko pravni odnosi. Domove u vlasništvu DVD aplicirati će sama društva, koja svoju 
imovinu neće prenijeti na općinu. 
 Kako se nitko nije javio za riječ predsjednica vijeća predmetnu izjavu daje na usvajanje , 
te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“,  Općinsko vijeće Općine Ivanska 
donijelo  

Izjavu o suglasnosti za provedbu ulaganja u opremanje  vatrogasnih domova i 
vatrogasnih spremišta na području Općine Ivanska 

 
Točka 6. 

 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja odluke da podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić, riječ daje komunalnom redaru Milanu Grgiću budući da se  radi   
o djelatnosti  u nadležnosti službe komunalni redar,a ako će biti potrebno  na kraju može 
osobno  dati i detaljnije informacije. 
 Komunalni redar  Milan  Grgić iznosi da su vijećnici  u materijalima dobili Izvješće  o 
izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2014. U izvješću  opisano je postojeće stanje 
gospodarenja otpadom  iz kojeg je vidljivo da komunalni otpad sa područja  općine odvozi tvrtka 
Eko-flor plus d.o.o. i zbrinjava ga na odlagalište otpada „Johovača“ u Velikoj Mlinskoj i u 
postrojenje za mehaničko biološku obradu u vlasništvu tvrtke T7 Vis d.o.o. Varaždin.  
Komunalni otpad odvozi se od  779 domaćinstava  i 32 pravne osobe.   U planu aktivnosti 
planira se sanacija divljeg odlagališta,  zeleni otok, izgradnja mini reciklažnog dvorišta i nabava 
rashladnog kontejnera, zaključio je svoje izlaganje komunalni redar. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Željko Križan pita koliko korisnika  plaća odvoz komunalnog otpada po 
povlaštenoj cijeni, te ističe  nezadovoljstvo  sa uslugom Eko flora plus d.o.o. 
 Komunalni redar Milan Grgić odgovara da  trenutno nema taj podatak, no da o tome 
može naknadno izvijestiti vijećnika  Željka Križan.  
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  ni općina nije zadovoljna sa uslugom Eko flora plus 
d.o.o., ali da ne  može utjecati na njihov rad i kvarove. Zbog toga  se je i krenulo u nabavku 
kamiona za odvoz komunalnog otpada i komunalne opreme. Ove godine nas očekuje i izrada  
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izmjene plana gospodarenja otpadom, jer mi u svom dosadašnjem planu imamo   predviđenu 
izgradnju mini  reciklažnog dvorišta  čija se izgradnja procjenjuje na 1.000.000 kn i nije isplativa 
za  gradove i općine koji imaju manje od 10.000 stanovnika. Stoga  su nam u fondu predložili da 
idemo sa izmjenom plana gospodarenja otpadom, na način da u svakom mjestu  planiramo  
zeleni otok, a  sa postojećim  reciklažnim dvorištem u  Garešnici sklopimo ugovor o  deponiranju 
otpada za reciklažu.  Time bi zadovoljili zakonsku formu , a na neki način i  pomogli gradu 
Garešnica koji isto tako nema  više od 10.000 stanovnika, ali  ima reciklažno dvorište . 
 Nakon izlaganja načelnika Josipa Bartolčića, predsjednica vijeća prijedlog predmetne   
odluke daje na  usvajanje, te konstatira da je sa  8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ Općinsko 
vijeće Općine Ivanska  donijelo  

Odluku  o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Ivanska 2011-2016. za 2014. godinu. 

 
 

 Točka 7. 
 Napomena : sjednicu je napustila vijećnica Antonia Šimić iz osobnih razloga. 
  Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese izvješće o utrošku sredstava 
proračunske pričuve za razdoblje od 01.07-31.12.2014. godine. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici u  privitku saziva dobili detaljno izvješće o 
utrošku sredstava proračunske pričuve, te da stoji na raspolaganju za sva pitanja ili nejasnoće. 
 Vijećnik Milan Žeger pita  da li je  plaćena parkirna karta za kaznu ili parkiranje, te ga 
zanima tko je  prouzročio štetu kod ambulante Ivanska T-comu. 
 Načelnik Josip Bartolčić, potvrđuje da je plaćena kazna za parkiranje, a  da je Općina 
prouzročila štetu na kablu od T-com-a , prilikom zatrpavanja panjeva. Prije početka radova  zvali 
smo Elektru i T com da  nas izvijeste da li na tom mjestu ima nekih kablova. Dobili smo odgovor 
da nema. No čim je stroj zakopao  drugu korpu  izvadio je kabel na dubini od nekih 40 cm i 
nastala je šteta. Kako smo informaciju dobili usmeno , nismo mogli ništa dokazati i morali smo 
platiti štetu. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita zašto je dana donacija udruzi roma Grubišno Polje i 
zatvoreniku Jukiću. 
 Načelnik Josip Bartolčić, pojašnjava  da i mi na svom području imamo rome samo se oni 
tako ne izjašnjavaju. Ovo je bila pomoć kako  bi udruga aktivirala  rome sa našeg područja da 
postanu malo agilniji u ostvarivanju svojih prava, običaja i dr. 
 Zatvorenik Jukić poslao je zamolbu u kojoj je naveo da su ga se odrekli roditelji , te da 
nema novca niti za osnovne higijenske potrepštine i  na ime toga odobreno mu je 400 kn. 
 Vijećnik Ivica Bok traži da se objasni donacija  streličarskom klubu,  udruzi Lava, LD 
Srnjak,  plaćanje računa za vatromet koji je bio predviđen proračunom,  davanje sredstava NK 
Ivanska u iznosu od 3.000 kn, 
 Načelnik Josip Bartolčić,  streličarskom klubu dana je donacija iz razloga što se je 
održavalo državno prvenstvo u Utiskanima,  udruzi Lava jer se skrbi za bolesnu djecu, a  kada 
su djeca u pitanju svi smo osjetljivi i ne možemo se oglušiti na zamolbu, LD Srnjak pomogli smo 
da se priključi na  gradski vodovod , jer nemaju  drugih sredstava izuzev članarine, vatromet nije 
bio predviđen proračunom, pa je stoga plaćen iz proračunske pričuve, a NK Ivanska  prijetilo je 
isključenje plina na ime duga od 9.000 kn iz prethodnog razdoblje , stoga mu je pomognuto sa 
3.000 kn za plaćanje plina. 
 Vijećnik Željko Križan,  na ime čega je dana donacija Informativnoj zvonjavi. 
 Načelnik  Josip Bartolčić pojašnjava da se ovdje radi o čestitki za blagdan koja je tiskana 
u Informativnoj zvonjavi. 
 Kako više nije bilo pitanja , predsjednica vijeća predmetno izvješće daje na usvajanje, te 
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska   sa 6 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“  

Izvješće načelnika o  korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje 01.07-
31.12.2014. godine 
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Točka 8. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje 
predmetne odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da  su vijećnici u materijalima dobili presliku ugovora  o 
izgradnji  objekta pekare koji je sklopljen pred 20 godina. U  ugovoru je definirana i visina najma 
od 300 DM mjesečno koja se ne plaća , nego se prebija kroz ulaganje u izgradnju pekare. 
Općina je dala zemljište, a  Dulaj Matosh je izgradio  objekt.  Na općinskom vijeću je da donese   
odluku kojom produžuje najam ili da donese odluku o prodaji zemljišta na kojem se nalazi objekt 
pekare po tržišnoj vrijednosti, sukladno članku 8. ugovora o izgradnji objekta pekare, ukratko je 
obrazložio načelnik. 
 Za riječ se je javio vijećnik  Josip Crljenjak  koji navodi da je Dulaj Matosh dobio ono što 
je uložio , ako se računa 20 godina po 300DM to je 72.000 DM. Nadalje iznosi da koliko je 
njemu poznato  da  Dulaj Matosh koristi podrum, bez naknade, te koliko se sjeća, kao član  
poglavarstva pred 20 godina da je bilo govora o tome da se nakon isteka ugovora o izgradnji 
objekt neće prodavati, nego davati u najam. 
 Načelnik Josip Bartolčić  izvijestio je vijećnika da je upravo danas stigao dopis odvjetnika 
koji zastupa gospina Dulaja koji traži  da se izvrši procjena zemljišta radi kupnje. 
 Vijećnik Ivan Cvitković pita  šta će biti , ako se vijeće ne odluči na prodaju zemljišta. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će tada vjerojatno gospodin Dulaj pravnim 
putem tražiti rješenje problema. 
 
 Nakon kraće rasprave  općinsko vijeće je donijelo zaključak da se svaki vijećnik osobno 
izjasni da li je za prodaju ili zakup(najam) objekta pekare. 
 Vijećnici su se izjasnili kako slijedi: 

- Ivica Bok – za prodaju  

- Josip Crljenjak – za zakup 

- Ivan Cvitković – za zakup 

- Damir Dolenac – za zakup 

- Željko Križan – za zakup 

- Dražen Orlović – za zakup 

- Ivana Peršić – za zakup 

- Nenad Rajčević- za zakup 

- Miroslav Trgovac – za zakup 

- Milan Žeger – za prodaju. 

Nakon provedenog glasovanja predsjednica vijeća konstatira da je sa 8 glasova „za“, 

općinsko vijeće donijelo 

Odluku  da se  zemljište na kojem se nalazi objekt  daje u najam , temeljem raspisanog  

javnog  natječaja. 

 Načelnik Josip Bartolčić se javlja za riječ vezano uz početnu cijenu zakupnine , koja je 

definirana ugovorom u iznosu od 300DM,  predlaže da se ta cijena pretvori u današnju 

vrijednost , ako je to moguće,  ako nije u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima. U 

slučaju da je to manja cijena od  minimalne cijene  koja je definirana zakonom, predlaže da se 

primijeni minimalna  cijena zakupa koja je definirana zakonom, kao početna cijena. 

 Predlaže vijeću da pod točkom razno donese Odluku o raspisivanju javnog natječaja za 

zakup građevinskog zemljišta na kojem se nalazi objekt pekare. 

 

Točka 9. 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese obrazloženje kao predlagatelj 

predmetne odluke. 
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 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici u materijalima za ovu sjednicu dobili  popis 

svih  putova koji  se  na geoportalu službeno vode kao  putovi  sa brojevima čestica  i koje smo 

sad ugradili u odluku  o nerazvrstanim cestama . Možda sam naziv putova i nije najbolji , no to 

je najbliže što smo mogli  kako bi znali o kojoj se cesti radi. Isto tako ukazuje da ima putova koji 

se vode u dva naselja, ali smo ih pripisali naselju , sa većim brojem čestica. 

 Vijećnik Željko Križan ukazuje da  zemljani put  P1 u dužni od 150 m u Samarici na kat. 

čestici 604/25 ne postoji, odnosno da ne postoji u  Samarici navedena katastarska čestica. 

 Načelnik Josip Bartolčić je  odgovorio da su podaci  skidani sa geoportala i da se tamo 

ta čestica nalazi. 

 Vijećnik Željko Križan iznosi da je na Arkodu pregledavao i da  te  čestice nema. 

 Komunalni redar Milan Grgić  provjerit će o čemu se radi , te ako je pogreška u čestici 

ista će se ispraviti i ispravno napisati. 

 Vijećnik Željko Križan, pita šta će biti sa poljskim putevima koji su dijelom privatizirani  

od nekih  osoba, na koji će se način riješiti taj problem. Na tom putu je već bilo problema i 

policija je u više navrata intervenirala  

 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da mu je poznato  da se to radi o putu  koji vodi kroz 

dvorište Tome Kolarića. Gospodin Tomo Kolarić došao  u općinu na razgovori i tražio da mu  

načelnik  izda  suglasnost  da to nije javni put i da to općina neće koristiti. Načelnik nema ovlasti 

za davanje takvih suglasnosti, to može samo općinsko vijeće , ali i za to treba dokaz, odnosno  

dio mještana negdje oko 1/3 trebala bi se izjasniti da  taj put neće nikada koristi u namjenu za 

koju je kao takav upisan u zemljišnim knjigama. Takvu izjavu mještana nije moguće dobiti ne 

samo u Samarici nego u bilo kojem naselju. Ovaj  predmet  je sada na odvjetništvu . Kada 

napravimo novu kategorizaciju  putova  i dobijemo suglasnost , odnosno kada se riješe 

imovinsko pravni odnosi, država će dio tih putova ili prepisati na  općinu ili nam dati suglasnost 

da na njima možemo raditi. Ako  ih država prepiše na općinu , tada ćemo putem suda riješiti taj 

problem , te će gospodin Kolarić morati  napraviti alternativni pravac sam ili će taj dio morati 

razgraditi. Za sada ne možemo mi postupati , već to za sada rješava državno odvjetništvo.  

 Vijećnik Milan Žeger iznosi da je gledao putove u naselju Križic , te iznosi da veći dio tih 

parcela nije povezan međusobno  i ne graniči sa putem. Tu ima parcela između privatnih 

posjeda koje se koriste za prolaz, ali su privatno vlasništvo. Isto tako iznosi da tu ima hrpa 

parcela koje  su upisane kao put, no da je stvarno stanje na terenu drugačije. 

 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da ovaj popis  putova neće biti identičan stvarnom stanju 

na terenu kada se izvrši izmjera i kategorizacija cesta. Ove podatke mi imamo samo na 

papirnatom mediju, jer od nekuda moramo početi. Kada prođe stvarna izmjera, tada će točno 

biti utvrđeno šta je put , a što nije. Ovo je  za sada  popis cesta  na jednom mjestu koje moramo 

imati radi programa  ruralnog razvoja , jer ako nešto nismo obuhvatili popisom  i  da  nije dio 

cjelovitog program ne bi  ih mogli niti aplicirati. 

 Vijećnik Damir Dolenac ističe da  put P11 u Staroj Plošćici nije zemljani  nego makadam 

pa moli da se to ispravi. 

 Kako se nitko više nije javio za riječ  predsjednica vijeća prijedlog predmetne odluke daje 

na usvajanje  , te konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ Općinsko  vijeće   Općine 

Ivanska, donijelo  

Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Ivanska 
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Točka 10. 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje 

predmetne odluke. 

 Načelnik Josip Bartolčić, pojašnjava da u Odluci o komunalnim djelatnostima  piše da   

je komunalna djelatnost  sakupljanje i odvoz otpada, a  radi usklade sa zakonskim odredbama  

potrebnoj je napisati da je   komunalna djelatnost: sakupljanje , odvoz i naplata komunalnog 

otpada. 

 Nakon izlaganja načelnika,  a  budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća 

prijedlog predmetne odluke daje  na glasovanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine 

Ivanska jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

Točka 11. 

Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese  obrazloženje predmetne točke dnevnog reda. 

Načelnik Josip Bartolčić , iznosi da je imenovao povjerenstvo za popis imovine koje je obavilo 

cjelokupan popis imovine  koji do sada nije bio rađen. Povjerenstvo je popisalo svu imovinu 

općine i u mjesnim domovina. Utvrđeni su viškovi , dok je od manjka prikazan samo manjak 

NEC uređaja , koji nakon preuzimanja vlasti nije zatečen u službenom automobilu, stoga je 

kupljen novi. 

 Vijećnik Damir Dolenac pita  predsjednika za popis imovine da li se je imovina u 

mjesnom odboru Stara Plošćica brojala. 

 Milan Grgić   predsjednik povjerenstva za popis je odgovorio da je  imovina brojana , ali 

da je greškom u MO Stara  Plošćica upisan broj rosfraj ovala 31, a treba 13. 

 Vijećnik Damir Dolenac  iznosi da je popis imovine preda u  općinu prilikom  preuzimanje 

društvenog doma od strane povjerenika, te da ne vidi da je upisan zidni kalorifer. 

 Milan Grgić  predsjednik povjerenstva za popis imovine  je odgovorio da je  popisano 

zatečeno stanje. 

 Vijećnik Damira Dolenac pita  kako je procijenjena vrijednost imovine. 

 Milan Grgić predsjednik povjerenstva za popis imovine  dogovorio je da je procjena 

izvršena temeljem računa i  procjene povjerenstva umanjeno za amortizaciju. 

 Vijećnik Željko Križan pita gdje  se nalazi patrolnica u Samarici. 

  Milan Grgić predsjednik povjerenstva za popis imovine   odgovara da se to radi o 

starom domu koji se u zemljišnim knjigama tako vodi. 

 Budući da se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica vijeća   predmetno izvješće 

daje na usvajanje te konstatira da je sa  6 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“, 

Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  

Izvješće inventurne komisije  o obavljenom popisu. 

 

Točka 12. 

 Predsjednica vijeća pročitala je zamolbu gospodina Josipa Bartolčića iz  Bjelovara za 

raskidom ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH iz razloga što se više 

neće baviti poljoprivrednom djelatnošću.  

Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća predlaže da se udovolji 

zamolbi gospodina Bartolčića  za raskidom ugovora, te  prijedlog daje na usvajanje i konstatira 

da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ donijelo 

Odluku  o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH s  zakupcem Josipom Bartolićem iz Bjelovara 



 10 

 

Točka 13. 

 Predsjednica vijeća iznosi da je Upravno vijeće  dječjeg vrtića Ivančica raspisalo natječaj 

za mjesto ravnateljice dječjeg vrtića, te da je nakon provedenog natječaja   dostavilo prijedlog 

Odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Općinskom vijeću kao nadležnom tijelu za 

imenovanje ravnateljice. Upravno vijeće predlaže da se za ravnateljicu imenuje gospođa 

Silvana Medač. 

 Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ , predsjednica vijeća, prijedlog 

Upravnog vijeća dječjeg vrtića Ivančica daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće 

Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ donijelo 

Odluku o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Ivančica Ivanska 

 

Točka 14. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se je javio načelnik Josip Bartolčić koji predlaže  

da općinsko vijeće donese odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup zgrade pekare koju 

koristi Dulja Matoš. 

 Prijedlog načelnika, predsjednica vijeća daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko 

vijeće Općine Ivanska sa  8 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo  

Odluku o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup zgrade pekare Ivanska 97 koju 

koristi  Dulaj Matosh na razdoblje od 20 godina. 

 

 Načelnik Josip Bartolčić izvijestio je nazočne da je sukladno zakonskim ovlastima danas 

donio odluku o imenovanju zapovjednika  VZO Ivanska i zamjenika VZO. Za zapovjednika VZO 

Ivanska imenovan je Dario Milardović iz Rastovca , vatrogasni  časnik, a za  zamjenika 

zapovjednika imenovan je   Darko Grgić iz Srijedske , vatrogasni dočasnik. 

 Vijećnik Damir Dolenac, traži da se za  iduću sjednicu pripremi izvješće o radu svih 

povjerenika Mjesnih odbora u proteklom razdoblju. 

 

 Kako se nitko više nije  javio za riječ predsjednica vijeća zaključila je rad 13. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ivanska u 22,30 sati. 

 

 
Zapisnik bilježila :                                                                                          PREDSJEDNICA: 

   Mira Cindrić                                                                                                     Ivana Peršić 

 

 

  

 


