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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
Klasa:021-05/14-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-14-9 
Ivanska,01. travnja  2014. 
 

ZAPISNIK  
o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 28.ožujka    2014. godine   u dvorani za 

sjednice Općine Ivanska s početkom u 19,00 sati. 
 
 

Nazočni vijećnici:Josip Crljenjak , Ivan Cvitković,  Antonia Grgić,  Željko Križan  Dražen  Orlović , 
Milenko Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima Strmota, Miroslav Trgovac, Milan Žeger. 

Odsutni  vijećnici: Ivica Bok i  Damir Dolenac  
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko 

Mavrin ,   komunalni redar  Milan Grgić,  predstavnik  medija: portala 043.hr. 
Vijećnička pitanja zabilježila je  zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela, te će ista pročitati   na 

„aktualnom satu“.  
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže dnevni red, te daje prijedlog: 
- da se točka 7. preimenuje  sa „Donošenje Odluke  o prihvaćanju Sporazuma sa tvrtkom Elektrometal 

d.d. o prihvaćanju preostalog duga“  u „Informacija  o prihvaćanju Sporazuma sa tvrtkom 
Elektrometal d.o.o. o prihvaćanju preostalog duga“ 

-  da se  točka 14. donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju općine Ivanska , briše sa dnevnog 
reda 

- da točka pod rednim brojem 15. donošenje Odluke o izmjeni prijedloga Odluke o imenovanju člana 
komisije agencije za poljoprivredno zemljište   bude točka br. 14., te 

- predlaže  nadopunu dnevnog reda  točkom 15. donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od 
interesa za Općinu Ivanska, 

- predlaže  nadopunu dnevnog reda točkom 16. usvajanje Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Ivanska za 2013. godinu 

- predlaže nadopunu dnevnog reda točkom 17. donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području  Općine Ivanska. 

 
Nakon iznesenih prijedloga za izmjenu i nadopunu dnevnog reda, predsjednica  vijeća dnevni red  daje 
na usvajanje, te konstatira da je većinom glasova, odnosno sa 9 glasova „za“ usvojen  
 

 DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća  
2. Aktualni sat 
3. Izvješće   o radu načelnika općine za razdoblju srpanj-prosinac 2013. godine  
4. Donošenje odluke o komunalnom redu na području  općine Ivanska  
5. Donošenje Odluke o  visini komunalne naknade 
6. Informacija o potpisivanju Sporazuma (dodatka) s tvrtkom Elektrometal d.d. prema odluci 

općinskog vijeća 
7. Informacija  o prihvaćanju Sporazuma sa tvrtkom Elektrometal d.d.  o prihvaćanju preostalog 

duga 
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2013. godini 
9. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture 

u  2013. godini 
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10. Donošenje Odluke o usvajanju  Programa o održavanju komunalne infrastrukture u 2014. godini 

u Općini Ivanska  
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa  održavanja nerazvrstanih cesta na području  općine 

Ivanska za 2014. godinu 
12. Donošenje Odluke o  usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 

općine Ivanska  
13. Donošenje Odluke o usvajanju   Programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture  u općini 

Ivanska za 2014. godinu  
14. Donošenje Odluke o izmjeni prijedloga odluke o imenovanju člana komisije agencije za 

poljoprivredno zemljište  
15. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Općinu Ivanska 
16. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivanska  
17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Ivanska  
18. Razno   

 
Točka 1.  

 
Predsjednica vijeća ,  zapisnik sa 5. radne sjednice daje na usvajanje, a kako na isti nije bilo 

primjedaba, predsjednica vijeća  konstatira da je  većinom glasova , odnosno sa 9 glasova  „za“  
usvojen Zapisnik o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 

 
Točka 2.  

 
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog  odjela čita pitanje vijećnika  kako slijedi: 
 
Vijećnik, Dražen Orlović postavlja pitanje načelniku općine  da li će cijelo selo Paljevine biti u 

prvoj  zoni prilikom  razreza komunalne naknade. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će cijelo selo biti u prvoj zoni jer zakonski nije moguće  

rascjepkati pojedino naselje na više zona. 
 Vijećnik Josip Crljenjak, upućuje pitanju načelniku  vezano uz rad Vatrogasne zajednice općine 

Ivanska,  konkretno  ga zanima da li se   daju novci iz općine za rad Vatrogasne zajednice , te da li je 
registriran vatrogasni kamion DVD Ivanska. 

Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je općina pred jedno 10- tak dana na račun Vatrogasne 
zajednice prebacila 20.000,00 kn, ali da nema povratne informacije  o tome da li je registriran vatrogasni 
kamion. 

Vijećnik Željko Križan, postavlja pitanje načelniku vezano uz  društveni dom Samarica. Naime na 
tom domu obnovljena je stolarija što je hvale vrijedno, no  nije mu jasno  na koji će se način smanjiti 
potrošnja grijanja kako se to piše u novinama  , odnosno postići energetska učinkovitost kad je svima 
poznato da dom nema grijanja. 

Načelnik, Josip Bartolčić  je odgovorio da je prilikom potpisivanja ugovora sa županijom  bilo 
govora i o obnovi  stolarije na društvenom domu Ivanska čime bi se znatno uštedjela energija, pa je 
vjerojatno u medijima  tu došlo do zabune,  jer nije  precizirano  da se to radi o domu Ivanska . 

 
Točka 3. 

 
Predsjednica vijeća , poziva načelnika da podnese izvješće o radu za razdoblje srpanj –prosinac 

2013. godine. 
Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da su vijećnici izvješće o radu dobili u pismenom obliku u 

materijalima za ovu sjednicu .  U području socijalne skrbi pravo na jednokratnu pomoć  rodilje su imale u 
iznosu od 1000 kn, a ne 500 kn kako je zabunom napisano u izvješću. Nadalje kratko se je osvrnuo na  
radove  u području komunalnih djelatnosti gdje je najviše bilo aktivnosti .  Pod djelatnošću Jedinstvenog 
upravnog odjela, načelnik je naglasio da  je raspustio sve mjesne odbore na području Općine Ivanska i 
imenovao povjerenika ,ali da to u izvješću nije napisao, stoga predlaže da se to uvrsti u izvješće o radu 
načelnika za navedeno razdoblju, ukratko je zaključio svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 

Predsjednica vijeća  otvara raspravu . 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
Vijećnik Milan Žeger iznosi da je u izvješću načelnika, pod komunalnim djelatnostima  napisano 

da je općina radila na čišćenju  okoliša vatrogasnih domova, što nije točno jer oko vatrogasnog doma 
Križic općina nije radila na čišćenju okoliša . 

Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da općina nije radila na čišćenju okoliša vatrogasnog doma 
Križic, ail da je okoliš čišćen oko drugih vatrogasnih domova. 

Kako nije bilo drugih pitanja , predsjednica vijeća zaključila je ovu točku dnevnog reda. 
 

Točka 4.  
 Predsjednica vijeća , poziva načelnika Josipa Bartolčića kao predlagatelja ove odluke da 
podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je prijedlog odluke dostavljen svim vijećnicima te da neće čitati 
odluku jer je preopsežna. Ovo je odluka  koja definira komunalni red na području Općine Ivanska . Odluka 
ima  nekoliko poglavlja kojima su definirane opće odredbe, uređenje naselja , održavanje čistoće i 
čuvanje javnih površina,  zauzimanje javnih površina ,  skupljanje , odvoz i postupanje sa skupljenim 
komunalnim otpadom , uklanjanje snijeg i leda ,  sanitarno komunalne mjere uređenja naselja , uklanjanje 
protupravno postavljenih predmeta,  mjere za provođenje komunalnog reda  i kaznene odredbe.  
Kaznene odredbe detaljno su obrađene  po poglavljima.  Svi žitelji biti će dobro upoznati sa ovom 
odlukom da vide koja su njihova prava  i na koji će se način  općina odnositi kako bi podigla komunalni 
red na jednu višu razinu ukratko je zaključio svoje obrazloženja načelnik Josip Bartolčić. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger,  pita načelnika na koji će se način provoditi u djelo  članaka 59. odluke, koji 
govori da  čišćenje septičkih jama na području općine Ivanska obavljati  će komunalno poduzeće u 
vlasništvu općine, a poznato je da komunalno poduzeće  ne posjeduje potrebnu opremu  niti mjesto na 

koje bi deponirali sadržaj septičkih jama.  
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio je da se ovdje radi o tome da je nadležnost za ovu radnju 
dana Ivankom j.d.o.o. koja će pozvati  ovlaštenu pravu osobu  i putem nje provesti radnju čišćenja 
septičke jame. Ovdje je bitno da  se zna  tko je ovlašten da to provede u djelo. 
 Vijećnik Željko Križan, pita da li će se  odluka odmah primjenjivati ili će biti neko vrijeme 
prilagodbe za građane kako se ne bi odmah kažnjavali. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je komunalni red na području općina na vrlo niskoj razini 
, te da će se ljudima  detaljno objasniti koja je svrha ove odluke, te da će biti  prijelazno razdoblje od 
najmanje godinu dana te da se neće odmah kažnjavati , jer nije cilj općine kažnjavati svoje žitelje , već ih 
usmjeravati da  poštuju  komunalni red.  
 Vijećnik Šima Strmota, pita  vezano uz kaznene odredbe da li će se odmah kažnjavati ili će se 
prije kazni izdavati opomene.  
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  se neće odmah ići sa kaznama, te da će se  opomenama  
ljudima dati mogućnost da isprave nepravilnosti. No ako se netko  ogluši na tri opomene, tada slijedi 
kazna. 
 Budući da se nitko više nije  javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje na 
usvajanje, te konstatira da je sa 11 glasova „za“  Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo 

Odluku o komunalnom redu na području Općine Ivanska . 
 

Točka 5. 
 Predsjednica vijeća Ivana Peršić, poziva načelnika   Josipa Bartolčića kao predlagatelja da 
podnese obrazloženje.  
 Načelnik Josip  Bartolčić iznosi da se ovim prijedlogom odluke komunalna naknada na području 
općine Ivanska smanjuje   posebno za pravne osobe i to iz dva razloga. Prvi razlog je globalna 
ekonomska kriza , a drugi je  razlog što vjerujemo da ćemo kroz ovo smanjivanje privući gospodarske 
subjekte  na naše područje za otvaranje gospodarskih djelatnosti.  Ovim prijedlogom odluke   određene 
olakšice imati će i žitelji pojedinih naselja , jer smo kroz klasifikaciju naselja predvidjeli 4 zone.   Naselje 
Rastovac je u 4 zoni  i tamo se neće naplaćivati komunalna naknada  jer praktički nema nikakvu 
infrastrukturu. 
U članku 11. predlaže da se  stavku jedan koji govori o oslobađanju plaćanja  komunalne naknade  
obveznika koji prima socijalnu pomoć doda : „ako sve svoje nekretnine preda u vlasništvo RH  dužan je 
priložiti dokumentaciju kojom to  potvrđuje.“ 
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Kako nije bilo pitanja vezano uz ovu točku dnevnog reda, predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje na 
usvajanje , te konstatira da je  sa  10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska 
usvojilo  

Odluku o visini komunalne naknade. 
 
 

Točka 6. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese informaciju o  potpisivanju dodatka  Sporazuma 
s tvrtkom Elektrometal d.d. Bjelovar.   

Načelnik Josip Bartolčić, informirao je vijećnike da je prilikom potpisivanja Sporazuma o 
reguliranju  međusobnih prava između Općine Ivanska i Elektrometala d.d. Bjelovar , a kojeg je vijeće 
potvrdilo svojom odlukom na prethodnoj sjednici , prilikom izračuna obračunato  više oko 5.500 kn, stoga 
je  ta razlika uvrštena u dodatak sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza , kao i u otplatni 
plan koji vam je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu. 

 
Točka 7.  

 Predsjednica vijeća Ivana Peršić poziva načelnika da podnese informaciju o prihvaćanju 
Sporazuma sa tvrtkom Elektrometal d.d. o prihvaćanju preostalog duga. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je Elektrometalu d.d. Bjelovar upućen dopis  kojim općina 
Ivanska traži da  dostave prijedlog  sudske nagodbe za rješavanje spora za ostatak duga. Do danas od 
Elektrometala nije stigao odgovor, jer se prema neslužbenim informacijama odvjetnik Elektrometala  
protivi  bilo kakvom sporazumu, a to znači da mi moramo nastaviti spor. 

 
 

Točka 8. 
 Predsjednica vijeća poziva predlagatelja , načelnika Općine da ukratko obrazloži  izvršenje 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini. 
 Načelnik Josip  Bartolčić,  iznosi da je održavanjem komunalne infrastrukture obuhvaćeno: 
redovno čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja te održavanje javne 
rasvjete. U 2013 godini po ovom programu je planirano 580.000 kn , a ostvareno je 652.220,77 kn  
odnosno program je ostvaren 112,50 % ukratko je pojasnio načelnik. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog izvršenja programa daje na 
usvajanje , te konstatira da je sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska 
usvojilo  
Izvješće o ostvarenju  godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2013. godini u 

Općini Ivanska. 
 

Točka 9. 
 

 Na poziv predsjednice vijeća, predlagatelj  izvršenja ovog programa, načelnik Josip Bartolčić 
podnosi obrazloženje, gdje navodi da je ovaj program ostvaren sa samo 35 % od planiranog, jer   nismo 
sanirali odlagalište smeća Križic – Srijedska iako  imamo sklopljen ugovor sa Fondom za zaštitu 
okoliša.No kako se nije ništa radilo nismo niti povukli sredstva. Isto tako nismo radili na nabavci 
kontejnera i uređenju eko otoka, pa ni ta stavka nije ostvarena. Ovaj program je planiran u iznosu od 
1.030.000 kn , a ostvaren je s 360.362,94 kn  zaključio je svoje obrazloženje načelnik. 
 Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog izvršenja programa daje na 
usvajanje, te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 10 glasova „za“ i  1 glas „suzdržan“ 
usvojilo 

Izvješće o  izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 
2013. godinu. 

 
 

Točka 10. 
 Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja  Programa održavanja komunalne 
infrastrukture  u 2014. godini u   Općini Ivanska da podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić,  pojašnjava da je člankom 28. Zakon o komunalnom gospodarstvu 
propisano da predstavničko tijelo  za svaku kalendarsku godinu donosi program održavanja komunalne 
infrastrukture .  Navedenim programom   obavezno se utvrđuje opis i opseg poslova  s procjenom 
troškova , te iskaz financijskih sredstava  potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja. 
 Prijedlogom Programa planira se   redovno čišćenje javnih površina  u iznosu od 138.000 kn, tekuće i 
investicijsko održavanje dječjih igrališta u iznosu od 7.000,00 kn, održavanje groblja u iznosu od 
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25.000,00  kn, održavanje javne rasvjete u iznosu od 50.000,00 kuna.  .Sredstva za realizaciju ovog 
programa planiraju se iz  sredstava šumskog doprinosa i komunalne naknade, zaključio je svoje 
obrazloženje načelnik Josip Bartolčić. 

S obzirom da se nitko nije uključio u raspravu niti javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog 
programa daje na usvajanje, te konstatira da je sa 10 glasova „za“ i 1 glas  „suzdržan“, Općinsko vijeće 
Općine Ivanska usvojilo  

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini u Općini Ivanska. 
 

Točka 11. 
 

Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića , kao predlagatelja  programa održavanja 
nerazvrstanih cesta  na području općine Ivanska da obrazloži program. 

Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je donošenje ovog programa propisano  odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. Održavanje nerazvrstanih cesta planira se periodičnim održavanje i tekućim 
održavanjem kako je navedeno u prijedlogu programa u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn. Zimska 
služba planira se prema potrebi u iznosu od 50.000,00. U ovaj program nije uvršteno asfaltiranje ceste 
Kolarevo selo koja je kandidirana na natječaj, no ukoliko dobijemo sredstva po natječaju, izvršiti ćemo 
preraspodjelu sredstava , odnosno donijeti izmjenu programa. U programu se nalazi i popis cesta na 
kojima se planira održavanje , zaključio je svoje obrazloženje načelnik Josip Bartolčić. 

Predsjednica otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Križan smatra da cesta pod rednim brojem 21. Samarica (put prema Kajfešu) 

nema  dužinu od 2.000 m. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su to podaci koji su zatečeni u Općini , no da se može 

izmjeriti točna dužina ceste i  promijeniti izmjenom programa. 
Kako se nitko više nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog programa daje na  usvajanje, 

te konstatira da je sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  
Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za 2014. godinu. 

 
Točka 12. 

Predsjednica vijeća , poziva načelnika  Josipa Bartolčića da podnese izvješće  o izvršenju plana  
gospodarenja otpadom na području  općine Ivanska za 2013. godinu. 

Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da  je zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine 
Ivanska do  31. kolovoza 2013.  vršila tvrtka Komi d.o.o. Ivanska. Komi d.o.o. jednom tjedno je   iz naselja 
Ivanske  odvozio komunalni otpad , isključivo kućno smeće, dok je iz ostalih naselja  odvoz vršen jednom 
mjesečno  i to svake prve srijede  u mjesecu.  Odvozom smeća u tom vremenu  od 961 domaćinstva bilo 
je obuhvaćeno 91 domaćinstvo odnosno 9%. Od pravnih osoba smeće se nije odvozilo jer  su imali  
pojedinačno sklopljene ugovore sa  Komunalijama Čazma i Sirovinom iz Bjelovara 

Od 1. rujna 2013. godine  odvoz komunalnog otpada  preuzima tvrtka Eko-flor plus d.o.o. iz 
Mokrica. Odvoz se obavlja specijaliziranim vozilom, a korisnici  su dobili odgovarajuće kante za 
komunalni otpad na korištenje. Komunalni otpad se odvozi iz naselja Ivanska svake srijede, a iz ostalih 
naselja na području općine svake druge srijede u mjesecu, odnosno dva puta mjesečno. Odvozom je 
obuhvaćeno 743 domaćinstva  ili 77%, te 21 pravna osoba. U narednom razdoblju  predstoji nam 
sanacija smetlišta Križic-Srijedska , provesti  aktivnosti za otvaranje mini reciklažnog dvorišta i zelenog 
otoka, a što se tiče rashladnog kontejnera to ćemo još vidjeti od strane zakonodavca da li je to u našoj 
nadležnosti. Ostvarivanje ovih radnji  provoditi će se u suradnji za Fondom zaštite  okoliša i nadležnim 
Ministarstvom, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 

Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Križan,  pita kada će konačno biti kažnjeni svi oni koji nelegalno bacaju otpad po 

šumama, jarcima, kanalima i sl. 
Načelnik Josip Bartolčić , odgovara da će to biti riješeno primjenom odredaba odluke o 

komunalnom redu. Svako domaćinstvo dobit će obavijest o zabrani odlaganja otpada. Na taj način, a i 
kroz odredbe odluke o komunalnom redu riješit ćemo smeće  sa naših kanala , njiva i šuma. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća prijedlog izvješća  daje na usvajanje, te konstatira 
da ja sa  10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“,  Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Ivanska za 2013. godinu. 
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Točka 13. 
Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži prijedlog  programa gradnje  

komunalne infrastrukture u općini Ivanska za 2014. godinu. 
Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da su vijećnici prijedlog programa dobili u sazivu . Plan gradnje 

sadrži tri projekta  i to asfaltiranje ceste u Kolarevom Selu, uređenje mjesnih domova na području općine 
Ivanska i to samo  nužna uređenja  prema stvarnim potrebama  mjesnim odbora , te nabavku kontejnera 
za uređenje eko otoka. Cesta Kolarevo Selo je kandidirana pri Ministarstvu regionalnog razvoja i ako nam 
odobre projekt  općina bi trebala sudjelovati u sufinanciranju sa 15% vlastitih sredstava , negdje oko  90-
tak  tisuća kuna. U proračunu imamo planirana sredstva za uređenje  mjesnih domova, dok ćemo eko 
otoke pokušati  rješavati putem natječaja , kako bi  naša sredstva iznosila što manje. Stoga cijeni da bi 
iznos od 70.000, 00 za navedenu namjenu bio i dostatan, zaključio je svoje izlaganje načelnik. 

Kako se nitko od nazočnih nije uključio u raspravu, predsjednica vijeća  prijedlog programa, daje 
na usvajanje , te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ 
usvojilo 

  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2014. godinu . 
 

Točka 14. 
Predsjednica vijeća , pozvala je načelnika da obrazloži prijedlog  Odluke o izmjeni prijedloga  

odluke o imenovanju člana  komisije agencije za poljoprivredno zemljište. 
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je potrebno  dati novi prijedlog za člana  komisije  u agenciju za 

poljoprivredno zemljište . Naime   vijeće je na jednoj od prethodnih sjednica donijelo odluku da se imenuje 
Mavrin Željko, ali kako je on zainteresiran za zakup državnog zemljišta  po zakonu ne može biti u komisiji 
, jer  se nalazi u sukobu interesa. 

Predsjednica vijeća predlaže   da se umjesto Mavrin Željka  za člana komisije  imenuje načelnik 
Josip Bartolčić. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća  prijedlog daje na usvajanje  i konstatira 
da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojilo 

Odluku  o izmjeni prijedloga Odluke o imenovanju člana komisije agencije za poljoprivredno 
zemljište 

Kojom  Općinsko vijeće  predlaže  da se ispred Općinskog vijeća Općine Ivanska  u Povjerenstvo  za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske   imenuje mr.sc. Josip 
Bartolčić, dipl. ing. iz Ivanske, Trg kralja Tomislava 3., umjesto  Željka Mavrin iz Babinca28 ,  43232 
Berek. 
 

Točka 15. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja ove odluke da  podnese obrazloženje 
prijedloga. 
 Načelnik  Josip Bartolčić iznosi da  je od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa  stigao 
dopis kojim se traži da predstavničko tijelo imenuje pravne osobe  od interesa za Općinu Ivanska.  Stoga 
predlaže  općinskom vijeću da donese odluku o imenovanju pravnih osoba od interesa za Općinu Ivanska 
kako slijedi: Hrvatske šume – Šumarija Ivanska, Osnovna škola Ivanska, Ivankom j.d.o.o. Ivanska i dječji 
vrtić Ivančica Ivanska. 
 Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća navedeni prijedlog daje na usvajanje , te 
konstatira da ja sa  10 glasova „za“ i  1 glas „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska  donijelo  

Odluku o popisu pravnih osoba od  interesa za Općinu Ivanska. 
 

Točka 16. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika , da obrazloži  Analizu  stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Ivanska za 2013  godinu. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  su  ovom analizom obuhvaćene su sve aktivnosti poduzete iz 
područja zaštite i spašavanja, te zaštite od požara u  2013.godini, kao i aktivnosti koje je nužno poduzeti 
u cilju unaprjeđenja sustava zaštite i spašavanja.  Za slučaj velikih katastrofa i nesreća ustrojene su 
operativne snage, a u Proračunu su  planirana  odrađena sredstva za njihov rad. Ovo naše područje  , 
srećom za sada nije  imalo katastrofe i nesreće velikih razmjera, tako da  možemo reći da nam je nivo 
sustava zaštite i spašavanja na zadovoljavajućoj razini. Skromna  financijskih sredstava u  izvršavanju 
svojih zakonskih obveza, te uspostave i održavanja kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja. 

 Kao i uvijek  nedostatak novca  priječi kvalitetniji razvoj sustava zaštite i spašavanja , zaključio je 
svoje obrazloženje načelnik.  
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Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog Analize daje na usvajanje , te 
konstatira da je sa  10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  

Analizu stanja  sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Ivanska  u 2013. godini. 
 

Točka 17. 
 

 Budući da je predlagatelj ove točke dnevnog reda načelnik Josip Bartolčić, predsjednica  vijeća 
ga poziva da ukratko obrazloži Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Ivanska.  
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  da Smjernice sadrže  poglavlja kako slijedi:procjenu ugroženosti,  
popis operativnih snaga zaštite i spašavanja , sustav uzbunjivanja građana,  edukaciju i provođenje vježbi 
zaštite i spašavanja, suradnju na području zaštite i spašavanja te financiranje sustava zaštite i 
spašavanja. U svakom od navedenih poglavlja   detaljno je opisano o čemu se  radi , stoga  ih neće čitati 
jer su vijećnici u materijalima dobili tekst Smjernica, te se obraća vijećnicima da ukoliko ima kakvih pitanja 
ili nejasnoća da se  uključe u raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger , daje primjedbu da on nije odgovorna osoba u Vatrogasnoj zajednici Općine 
Ivanska , te traži da se njegovo ime briše  iz vatrogasnih subjekata na području Općine Ivanska. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da kada ne bude više obnašao dužnost tajnika Vatrogasne 
zajednice Općine Ivanska da će se onda obrisati. 
 Kako se nitko od nazočnih više nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog Smjernica  daje 
na usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za  i 3 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska 
usvojilo  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivanska. 
 

Točka 18.  
 Pod točkom razno , predsjednica vijeća poziva komunalnog redara Milana Grgić, da odgovori na 
traženje vijećnika Željka Križan , vezano uz analizu lešine  lisice. 
 Komunalni redar Milan Grgić iznosi da je od nadležnog veterinara dobio informaciju da je lešina 
lisice poslana na analizu u laboratorij  Križevci. Nalaz nije dobiven, jer laboratorij šalje pismeni nalaz 
samo ako je lešina zaražena. Kako nalaz nije stigao , znači da lešina nije bila zaražena.  
 Načelnik Josip Bartolčić izvijestio je nazočne  da je stigla  sudska presuda  za bivšeg djelatnika 
Komi d.o.o. Antuna Kajfeša koji je suđen na godinu dana zatvora , odnosno na dvije godine uvjetno radi 
napada na predsjednicu vijeća i prijetnje načelniku. 
 Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica vijeća zaključila je 6. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Ivanska u 20,30 minuta . 
 
Zapisničar:                                                                                                                  PREDSJEDNICA: 
Mira Cindrić                                                                                                                     Ivana  Peršić
  

 
 
 

 
 

 
 
  

 
  


