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ZAPISNIK
o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 30. prosinca 2013. godine u dvorani za
sjednice Općine Ivanska s početkom u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici: Ivica Bok , Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac, Antonia Grgić, Željko
Križan, Dražen Orlović , Milenko Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima Strmota, Miroslav
Trgovac, Milan Žeger
Odsutni vijećnici : nema .
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko
Mavrin , v.d. direktor KOMI d.o.o. Darko Turković, komunalni redar Milan Grgić, predstavnik
konzultatatske tvrtke Jaić Consulting d.o.o. Tihomir Jaić, povjerenik Mjesnog odbra Stara Plošćica
Mladen Marinković , povjerenik Mjesnog odbor Rastovac Ivan Šimić, povjerenik Mjesnog odbora Donja
Petrička Dario Milardović i predstavnici Super Radio Čazme .
Prije početka rada 3. sjednice, predsjednica vijeća , pozvala je vijećnika Milana Žeger da položi
svečanu prisegu. Nakon polaganja prisege vijećnika Milana Žeger, predsjednica vijeća pozvala je
vijećnike da sukladno članku 47. Poslovnika Općinskog vijeća, postave pitanja na koja će se odgovarati
pod točkom 2.
Vijećnička pitanja zabilježila je zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela, te će ista pročitati na
„aktualnom satu“.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže dnevni red, na koji nije bilo
izmjena i dopuna i konstatira da je dnevni red usvojen sa 13 glasova “za”, odnosno jednoglasno, kako
slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Usvajanje zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća
Aktualni sat
Usvajanje Programa ukupnog razvoja općine Ivanska
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Proračun općine Ivanska za 2013. godinu
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna općine Ivanska za 2014.godinu
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna
Donošenje Odluka o poslovima utvrđivanja evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
općinskih poreza
Donošenje odluke o imenovanju odbora za priznanja
Donošenje odluke o imenovanju odbora za mlade
Donošenje odluke o imenovanju odbora za kulturu i prosvjetu
Donošenje odluke o imenovanju odbora za sport
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine
Ivanska
Donošenje odluke o oslobađanju od komunalnog doprinosa za gradnju gospodarskih objekata
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Ivanska
Različito
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Točka 1.
Predsjednica vijeća , zapisnik sa 2. radne sjednice daje na usvajanje, a kako na isti nije bilo
primjedaba, predsjednica vijeća konstatira da ja sa 12 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojen Zapisnik
o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska.
Točka 2.
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanje vijećnika kako slijedi:
Vijećnik Damir Dolenac, pita načelnika : „Šta se dešava za izborima za vijeća mjesnih odbora,
zar nisu trebali biti raspisani izbori, s obzirom da su vijeća mjesnih odbora raspuštena 23. rujna?“
Načelnik je odgovorio da su vijeća mjesnih odbora raspuštena jer nisu radila po Statutu Općine i
važećim zakonskim propisima , a da izbori nisu raspisani, jer Statut Općine nije usklađen sa Zakonom
koji govori da izbore za vijeća mjesnih odbora raspisuje općinsko vijeće , a ne načelnik kako stoji u
Statutu , za koji ste i vi uostalom digli ruku.
Vijećnik Željko Križan , pita načelnika: „Šta je sa vodovodom u Samarici, kada će započeti
radovi?“
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da bi to pitanje on upravo mogao postaviti vijećniku Križanu,
jer prije izbora dovezene su cijevi i po tome su radovi možda trebali početi ili je to samo bio predizborni
trik. Inače kad naša Županija bude imala projekte vodovoda za sva sela i Samarica će dobiti vodovod.
Javni natječaj za ove radove planira se u 2014. godini.
Vijećnik Milan Žeger, pita načelnika:“ Na prošloj sjednici donijeli ste Odluku o najmu vatrogasnih
domova, pa me zanima čime je vođena ta Odluka da se vatrogasni domovi iznajmljuju i da se najam
uplaćuje u Proračun?“
Načelnik, odgovara da se odluka temelji na vlasništvu , s obzirom da su vatrogasni domovi u
vlasništvu RH, potpuno je logično da općina raspolaže i tim prihodima jer, po zakonu općina mora za
rad vatrogastva izdvajati 5% prihoda , a i za te domove plaćaju se režije.
Vijećnik Milan Žeger, iznosi da su vatrogasni domovi vlasništvo udruga, te da Odluka nema
nikakvo uporište , jer plaćanje režija nije uvjet za dobivanje vlasništva, a to što Općina izdvaja 5% svojih
prihoda time ona financira preventivu i protupožarnu zaštitu.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da je njemu poznato za šta se odvaja 5% izvornih prihoda
proračuna ali isto tako ističe da je Odluka donesena u skladu za zakonom i da će se ona provoditi.
Točka 3.
Predsjednica vijeća iznosi da je Plana ukupnog razvoja temeljna podloga za kandidiranje
projekata prema fondovima EU. Budući da takav plan nismo imali do sada , Općina je izradu Plana
ukupnog razvoja povjerila Jaić Consulting d.o.o. kao najpovoljnijem ponuditelju. Stoga poziva direktora
Jaić Consultinga d.o.o. , Tihomira Jaić da ukratko obrazloži predmetni Plan.
Direktor Jaić Consulting d.o.o. Tihomir Jaić, iznosi da se tijek izrade Plana ukupnog razvoja
temeljio na nekoliko radionica koje su održane u općini u suradnji sa poljoprivrednicima, mjesnim
odborima, gospodarstvenicima i udrugama civilnog društva. Dobivene informacije su iskorištene za
izradu plana. Plan ukupnog razvoja se radi na period od 5-7 godina i na kraju svake godine on se može
nadopunjavati sa uočenim potrebama koje se ukažu tijekom godine. Plan je temelj za kandidiranje
prema fondovima EU i bez jednog takvog plana ne može se kandidirati za sredstva koja se mogu povući
iz fondova, zaključio je svoje izlaganje gospodin Tihomir Jaić , te pozvao vijećnike da ukoliko imaju
pitanja da mu se obrate.
Vijećnik Željko Križan, uočava da je Općina Ivanska smještena u Međimursku županiju po PUR-u
te vjeruje da se to radi o grešci, isto tako zanima ga od kad je to Općina Ivanska pokrivena sa
vodovodom sa 90% naselja .
Direktor Jaić Consulting d.o.o. Tihomir Jaić, objašnjava da se radi o grešci prilikom izrade
materijala, te da će to biti ispravljeno, a podatak o pokrivenosti vodovodne mreže dobiven je od
županijskih voda Bjelovar.
Vijećnik Željko Križan, čitajući plan uočio je neke nelogičnosti koje se tiču plinoopskrbe, jer u
jednom dijelu plana se iznosi da širenje plinske mreže nije isplativo radi slabe naseljenosti, dok se u
drugom dijelu planira plinofikacija ostatka Općine.
Direktor Jaić Consulting d.o.o Tihomir Jaić, objašnjava da je plan rađen isključivo na temelju
potreba pojedinog mjesnog odbora. Istina je da širenje plinske mreže nije isplativo, no svaki predstavnik
mjesnog odbora stavio je u plan svog odbora ono što mu treba, odnosno ono što nema.
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Mi smo sve takve prijedloge stavljali u plan bez obzira na isplativost , jer smo procijenili da ako
će plinovod graditi općina onda to svakako nije isplativa investicija, no ako će se plinovod graditi
sredstvima EU onda je to svakako isplativo. Ako plinofikaciju nemamo u PUR-u ne možemo se niti
kandidirati za nju.
Vijećnik Nenad Rajčević, pita da li je PUR općine usklađen sa Županijskim planom.
Direktor Jaić Consulting d.o.o Tihomir Jaić odgovara, da je PUR općine Ivanska usklađen sa
Regionalnim operativnim planom županije, a kad županija napravi novi regionalni plan, tada i općina
može svoj PUR prilagoditi regionalnom planu , ali to nikada neće biti 100% usklađeno, već samo
okvirno.
Vijećnik Milan Žeger, uočava pravopisnu grešku kod vizije za 2017, odnosno 20117 godinu, te
smatra da je kontradiktorno da se navodi da je dobar dio infrastrukture riješen , a kasnije se navodi da je
infrastruktura slaba. Isto tako ne vidi poslovnu zonu , a u prostornom planu Općine ona postoji.
Direktor Jaić Consulting d.o.o Tihomir Jaić se ispričava zbog pogrešno napisane godine, a što se
tiče vizije pojašnjava da je vizija okvirni cilj kojim se ide na maksimum ostvarenja, a njena realizacija
ovisi o mnogo čemu. Na radionicama su ljudi dali sve prednosti i nedostatke Općine koje smo mi ugradili
u PUR.
Načelnik Josip Bartolčić, ističe da Općina ima poslovnu zonu , bez obzira u čijem se ona
vlasništvu nalazi i da će se i to riješiti kad se riješi vlasništvo infrastrukture.
Budući da se nitko od nazočnih nije uključio s daljnjim pitanjima vezano uz ovu točku dnevnog
reda za riječ se javio načelnik Općine koji podnosi Amandman na Plan ukupnog razvoj koji glasi: „Pod
točkom 2.5. Strateški ciljevi i mjere, prioritet 3. Razvoj poljoprivrede dodaje se: mjera Razvoj stočarstva
pod red.br. 2. sa podmjerom 2. točka 1. Izgradnja laguna . Ostale točke pomiču se sukcesivno
nadolazećim rednim brojevima.
Točka 2.6. Projekti i prioriteti unutar općine Ivanska, točka 6., podtočka 3.7. naselje Kolarevo Selo
dodaju se podtočke pod mjerom 1. Uređenje komunalne infrastrukture dodaje se pod točkom 3. :
rekonstrukcija električne mreže, pod točkom 4. dodaje: se izgradnja vodovoda i kanalizacije, pod točkom
5. dodaje : se izgradnja nogostupa, točka 6. dodaje se :održavanje cesta.
Pod mjerom 2. Uređenje društvene infrasturkute dodaje se točka 2. koja glasi : izgradnja dječjeg igrališta,
točka 3. koja glasi: izgradnja parkirališta na mjesnom groblju , točka 4. koja glasi : sanacija i održavanje
odvodnih putnih jaraka .“
Predsjednica vijeća Amandaman načelnika daje na glasovnje , te konstatira da je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „protiv“
usvojen Amandman načelnika na Plan ukupnog razvoja Općine Ivanska.
Nakon toga predsjednica vijeća Plan ukupnog razvoja Općine Ivanska daje na usvajanje , te konstatira
da je sa 8 glasova „za“ i 5 glasova „suzdržan“,
Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo Plan ukupnog razvoja Općine Ivanska.
Točka 4.
Predlagatelj Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ivanska je načelnik, stoga ga predsjednica
vijeća poziva da podnese obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je plan Proračuna za 2013. godinu bio nerealan. Ukupan
manjak prihoda nad rashodima je izrazito negativan, a tome su pridonijeli i troškovi održavanja
prijevremenih izbora od 180.000 kn, koji nisu bili planirani. Nelogično je da je u Proračunu za 2013.
godinu planiran prihod od 200.000 kn na ime poreza na imovinu , pa rebalansom tu stavku moramo
brisati. Znatno smanjenje prihoda ostvareno je i na ime posebne državne skrbi oko 230.000 kn, planirani
su i prihodi od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 600.000 kn , a nije ništa ostvareno. Što se tiče
rashoda nisu bili planirani neki troškovi koji su se javili tijekom 2013. godine, npr. natjecanje orača iako ga
je sam bivši načelnik dogovorio. Trenutno imamo oko 600.000 kn kratkoročnih obveza, a uz dug za
ceste od cca 900.000 kn to je 1.500.000 kn manjka prihoda. Iz svega ovog vidljivo je da se ništa nije
radilo, jer dolaskom na vlast u općini nismo našli niti jedan projekt. Kako proračun ne može biti iskazan u
negativni već mora biti uravnotežen, za što sam i osobno dobio tumačenje Državnog ureda za reviziju ,
predlažem da se izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu usvoje kako je predloženo, zaključio je
svoje obrazloženje načelnik.
Predsjednica vijeća zahvaljuje načelniku na obrazloženju te poziva vijećnike da se uključe u
raspravu.
Vijećnika Ivicu Bok, zanima zašto je stavka proslave Dana općine sa planiranih 7.000 kn
podignuta na 50.000 kn.
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Načelnik odgovara da je koncert za Dan općine iznosio 30.000 kn , te da su je pojavili i neki
drugi troškovi vezani u proslavu Dana općine koji nisu bili predviđeni te je temeljem toga došlo do
povećanja troškova.
Vijećnik Šima Strmota, ističe da je za Dan Općine potrošeno 80.000 kn pa ga zanima da li je to
realno.
Predsjednica vijeća odgovara da nije realno da jedna mala općina kao naša potroši 10.600 kn
za klizni ormar i smatra da je to nerealno za ovo recesijsko vrijeme.
Vijećnik Damir Dolenac, ističe da nije realno u recesiji da si načelnik povisuje plaću, na što mu je
predsjednica vijeća odgovorila da je to opravdano s obzirom na stručnu spremu načelnika i rad od skoro
24 sata.
Vijećnik Milan Žeger, smatra da se trošilo šakom i kapom i da je nepotrebno spominjati recesiju,
jer je sramotno da udrugama invalida nismo dali niti lipe.
Načelnik, odgovara da se invalidima isplaćuje temeljem zamolbi, te kako ih nije bilo ta stavka nije
niti isplaćivana.Neumjesno je govoriti da se je trošilo šakom i kapom, jer prijevremeni izbori su pokazali
što ljudi misle o nama, a izmjene i dopune Proračuna su napravljene u skladu sa željama naših žitelja.
U raspravu se uključio i vijećnik Šima Strmota koji navodi da nije istina da nema projektne
dokumentacije za vodovod. Za sva naselja izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i Samarica
je vodovod trebala dobiti do kraja ove godine.
Načelnik, iznosi da nema takva saznanja te pita vijećnika Strmotu tko je izabran za izvoditelja
radova vodovoda.
Vijećnik Šima Strmota je odgovorio da se ne sjeća dobro, ali misli da je to Legrad iz Graberja.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin, postavio je pitanje, od kuda bi voda išla za Samaricu.
Vijećnik Šima Strmota, je odgovorio da bi voda za Samaricu išla od Bereka, te da se je za
prijašnji vodovod općina zadužila za 2.000.000 kn.
Načelnik Josip Bartolčić , iznosi da smo mi jedina općina koja je platila vodovod iz svojih
sredstava, a uz to smo još priznali i kamate .Odluku o priznavanju duga za vodovod donijelo je vijeće i
time zadužilo općinu no tadašnja vlast nas je uvjeravala da nećemo morati platiti kamate, što nije točno
jer je Elektrometal Bjelovar podnio tužbu 2008. godine za naplatu kamata. Isto tako Općina je priznala i
dug za asfaltiranje županijskih cesta i to za ulicu Mali Bjelovar i za naselje Đurđic , te sa ŽUC-om
sklopila nagodbu za obročno plaćanje , što je znatno pridonijelo da je financijsko poslovanje općine
otežano.
Vijećnik Šima Strmota je odgovorio da je sudska nagodba sklopljena jer je općini prijetila ovrha ,
a sklapanjem nagodbe izbjegla se je blokada poslovnog računa općine i time je omogućeno normalno
funkcioniranje.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna za 2013. godinu daje na usvajanje , te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 5 „glasova“ suzdržan
Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna za 2013.
godinu.
Točka 5.
Predlagatelj Proračuna za 2014. godinu je načelnik, te ga predsjednica vijeća poziva da
obrazloži prijedlog Proračuna za 2014. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su prihodi proračuna planirani u iznosu od 4.231.500 kn i
iskazani su po stavkama prihoda. Sukladno tome i rashodi su planirani u istom iznosu . Ovo je
maksimalno mogući proračun i kao takav je održiv. Proračun nije razvojan niti može biti to u ovom
trenutku, no kao takav omogućuje normalno funkcioniranje općine i svih njenih korisnika. Najosnovniji dio
Proračuna usmjeren je na funkcioniranje općine u smislu održavanja komunalne infrastrukture,te je
istakao da će se i dalje ulagati u groblja, održavanje javnih površina, te održavanje nerazvrstanih cesta .
Za komunalno poduzeće planira se iznos od 50.000 kn , te vjeruje da će se kroz javne radove i preko
komunalnog poduzeća osigurati normalno i redovito održavanje komunalne infrastrukture. U najavi je i
odluka Vlade RH o ukidanju područja posebne državne skrbi. Nada se da ta odluka ipak neće biti
usvojena , jer bi time puno izgubili u financijskom smislu zaključio je svoje izlaganje načelnik.
Predsjednica vijeća poziva vijećnike da se uključe u raspravu.
Vijećnik Milan Žeger postavlja pitanje hoće li 100.000 kn biti dosta za proslavu Dana općine, te
zar se je taj iznos morao prikazati na dvije stavke s obzirom da se odnosi na isti trošak.
Načelnik je odgovorio da vjeruje da će iznos od 100.000 kn biti dostatan za navedeni trošak, a
ako taj iznos neće biti dovoljan isti će se povećati rebalansom. Što se tiče rasporeda tog troška na dvije
stavke, to je u skladu za Zakonom o proračunu.
Vijećnik Damir Dolenac pita,zašto je stavka za naknadu donačelnika uvećana, zar se radi o
većoj naknadi.
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Načelnik je odgovorio da donačelnik dobiva naknadu u iznosu od 2.800,00 kn neto, kao i bivši
donačelnik, ali da je stavka uvećana iz razloga što donačelnik Željko Mavrin nije umirovljenik i što se za
njega moraju platiti svi zakonom propisani porezi i doprinosi, dok je za donačelnika Ivicu Novakovića kao
umirovljenika plaćana samo neto naknada i porez.
Predsjednik Odbora za financije i Proračun Nenad Rajčević u ime Odbora za financije i Proračun
podnosi Amandman koji glasi:
„ da se u Proračunu Općine Ivanska za 2014. godinu pozicija 22.- usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – javna rasvjeta sa 60.000,00 kn smanji na 50.000,00 kn i u projekciji za 2015. i 2016.
godinu, a da se za iznos od 10.000,00 kn poveća pozicija 67.- tekuće donacije sportskim društvima
poveća sa 160.000,00 kn na 170.000,00 kn i u projekciji za 2015. i 2016. godinu.“
Predsjednica vijeća Amandman Odbora za financije i Proračun daje na usvajanje , te konstatira
da je usvojen sa 8 glasova „za“ , 1 glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“.
Načelnik Josip Bartolčić podnosi Amandman koji glasi: „ da se u prjedlogu Proračuna Općine Ivanska
za 2014. godinu pozicija br. 205- Manifestacija Đurđevo u Đurđicu u iznosu od 2.000,00 kn briše iz
razloga što ta manifestacija nije održana niti u 2013. godini, te predlaže da se iznos od 2.000,00 kn doda
poziciji br. 67. Tekuće donacije sportskim društvima . Isto predlaže i u projekciji za 2015. i 2016. godinu."
Predsjednica vijeća Amandman načelnika daje na usvajanje , te konstatira da je usvojen sa 12
glasova „za“ i 1 glas „protiv“ .
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća Proračun općine Ivanska za 2014.
godinu daje na usvajanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“,
Općinsko vijeće donijelo Odluku o usvajanju Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu.
Točka 6.
Predsjednica vijeća iznosi da je predmetna odluka sastavni dio Proračuna za 2014. godinu .
Ovom odlukom navodi se da se opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te računa
financiranja, a posebni dio sadrži raspored rashoda po osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije. U
računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi od općinske imovine te
sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine na temelju zakonskih propisa. U računu
financiranja iskazani su primici od financijske imovine obrazložila je predsjednica vijeća.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća predmetnu odluku daje na usvajanje, te
konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 13 glasova „za“
Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo Odluku o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu.
Točka 7.
Prijedlog ove odluke dobili ste u sazivu i takva se odluka donosi svake godine i njome se
Ministarstvu financija, Porezna uprava, Područni ured Bjelovar, Ispostava Čazma povjeravaju poslovi
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza , ukratko je pojasnila
predsjednica vijeća.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća predmetnu odluku daje na usvajanje , te
konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 13 glasova „za“ usvojena
Odluka o poslovima utvrđivanja evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih
poreza.
Točka 8.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje , Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“
i 5 glasova „suzdržan“ donosi
Odluku da se u Odbor za priznanja imenuju:
1. Milenko Orober, predsjednik
2. Žarko Vugrić, član
3. Josip Šuflaj, član
4. Patrik Završki , član
5. Mario Vosmek, član
Točka 9.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje , Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 5
glasova „suzdržan“ donosi
Odluku da se u Odbor za mlade imenuju:
1. Dražen Orlović, predsjednik
2. Marin Samardžija , član
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3. Marko Jurković, član
4. Domagoj Blazonija, član
5. Tamara Ožegović, članica

Točka 10.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje , Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 5
glasova „suzdržan“ donosi
Odluku da se u Odbor za kulturu i prosvjetu imenuju:
1. Antonia Grgić, predsjednica
2. Silvana Medač ,članica
3. Jadranka Ladović-Vučnik, članica
4. Marina Petrić, članica
5. Vedran Lukec, član
Točka 11.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje , Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 5
glasova „suzdržan“ donosi
Odluku da se u Odbor za sport imenuju:
1. Ivan Cvitković, predsjednik
2. Miroslav Lukec , član
3. Goran Plentaj , član
4. Ivica Capan , član
5. Danijela Fabičević, članica
Točka 12.
Predsjednica vijeća pojašnjava da je Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine
Ivanska donesena na 19. sjednici Općinskog vijeća dana 23.10.2012. godine i njome su sukladno
Zakonu propisane komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Ivanska te su navedeni i
poslovi koji su povjereni KOMI d.o.o. Ivanska. Budući da je KOMI d.o.o. u blokadi, odnosno pokrenut je
postupak predstečaja, da bi se komunalne djelatnosti mogle obavljati, Općinsko vijeće na zadnjoj je
sjednici donijelo Odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva za obavljanje komunalnih
djelatnosti. Kako je u međuvremenu jednostavno trgovačko društvo IVANKOM registrirano, prijedlogom
odluke povjeravanje komunalnih poslova povjerava se trgovačkom društvu IVANKOM j.d.o.o. Ivanska,
S. Kolara 1.
Nakon obrazloženja predsjednice, nitko od nazočnih se nije uključio u raspravu, stoga
predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 5 glasova
„suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ivanska.
Točka 13.
Predsjednica vijeća, poziva zamjenika načelnika kao predlagatelja da ukratko pojasni prijedlog
odluke koji su vijećnici dobili u privitku saziva.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin, iznosi da je prethodno vijeće 2012. godine donijelo odluku o
oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
obveznike koji zahtjeve za legalizaciju podnesu do 30.6.2013. godine. Ovom Odlukom predlaže se da se
oslobode plaćanja komunalnog doprinosa svi budući podnositelji zahtjeva za izgradnju novih
gospodarskih građevina sa ciljem da se potencijalnim budućim gospodarstvenicima olakša i pomogne
poslovanje.
Nakon obrazloženja zamjenika načelnika, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje ,
te konstatira da je jednoglasno, odnosno sa 13 glasova „za“ , Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o oslobađanju od komunalnog doprinosa za gradnju gospodarskih građevina.
Točka 14.
Predsjednica vijeća, pojašnjava da je dosadašnjim člankom 68. Statuta Općine Ivanska,
navedeno da izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje načelnik što nije u skladu sa člankom 61a
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakonom je propisano da izbore za članove
vijeća mjesnih odbora raspisuje općinsko vijeće, stoga je prijedlog ove odluke usklađen sa zakonskim
odredbama zaključila je svoje obrazloženje predsjednica vijeća.
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Nakon toga predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje, te konstatira da je sa 12
glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ivanska.

Točka 15.
a) Za riječ se javio načelnik Josip Bartolčić koji je izvijestio vijeće da je za 2013. godinu Općina
Ivanska imala ugovor o poslovnoj suradnji sa JVP Čazma, no da ta suradnja nije bila zadovoljavajuća,
stoga predlaže da se za 2014. godinu donese odluka o poslovnoj suradnji sa Javnom vatrogasnom
postrojbom Bjelovar. Poslovna suradnja odnosila bi se na
zaprimanje dojava sa područja Općine
Ivanska, organiziranje i upućivanje zaposlenika i opreme na mjesto intervencije, obavještavanje i
angažiranje lokalnih dobrovoljno vatrogasnih društava s područja Općine Ivanska, izvješćivanje DUSZ-a
o intervencijama na području Općine Ivanska.
Predsjednica vijeća prijedlog načelnika daje na usvajanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“, 1
glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o poslovnoj suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Bjelovar.
b) Vijećnik Josip Crljenjak pita načelnika kakvo je stanje u pogledu priljeva novca na poslovni
račun, te jesmo li u minusu.
Načelnik je odgovorio da je priljev novca smanjen od strane države na ime potpomognutih
sredstava za područja posebne državne skrbi od cca 250.000 kn, a da se na računu trenutno nalazi oko
130.000 kn. Nadalje iznosi da Općina ima dug za kratkoročne obveze od dolaska na vlast do današnjeg
dana oko 150.000 kn s time da u to nisu uračunati troškovi prijevremenih izbora od 180.000 kn. Isto tako
ističe da je dolaskom na vlast „naslijedio“ kratkoročne obveze od cca 220.000 kn koji su prenesene iz
2012 . godine, te već spomenuti dug za asfaltiranje županijskih cesta od nešto više od 900.000 kn.
Kako se pod ovom točkom više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je rad 3.
sjednice Općinskog vijeća u 21,00 sat.
Zapisnik bilježila:

PREDSJEDNICA :

Mira Cindrić

Ivana Peršić
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