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         REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA IVANSKA 

 OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 
Klasa:021-05/14-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-14-12 
Ivanska10.lipnja  2014. 
 

ZAPISNIK  
o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 06. lipnja  2014. godine  na seoskom 

gospodarstvu Kudumija u Babincu 
 
 

Nazočni vijećnici: Ivica Bok, Josip Crljenjak , Ivan Cvitković,  Antonia Grgić,  Željko Križan  
Dražen  Orlović , Milenko Orober , Ivana Peršić, Miroslav Trgovac, Milan Žeger. 

Odsutni  vijećnici:  Damir Dolenac , Nenad Rajčević, Šima Strmota. 
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko 

Mavrin ,   komunalni redar  Milan Grgić,  predstavnici medija : portala 043.hr, super radija Čazma i 
Bjelovarca.. 
Vijećnička pitanja zabilježila je  zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela, te će ista pročitati   na 
„aktualnom satu“. 
  Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže dnevni red kao u sazivu. 
 Vijećnik Milan Žeger  postavlja pitanje da kakva se to odluka donosi pod točkom 5. 
  Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da bi se trebala donijeti odluka  vezano uz spor s 
Elektrometalom vezano uz nastavak sudskog spora ili priznavanja nagodbe, ali da će sve biti detaljno 
obrazloženo pod točkom 5. 
   Budući da nije bilo  izmjena i  dopuna  dnevnog reda, predsjednica vijeća  dnevni red daje na 
usvajanje i konstatira da je usvojen jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ kako slijedi:  

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže  
 

 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 6.sjednice općinskog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje Odluke o usvajanju  godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za 2013. godinu 

4. Informacija o proglašenju elementarne nepogode za naselja Donja Petrička, Samarica i lokalitete 

zahvaćen štetom od poplave 

5. Donošenje Odluke o nalazu sudskog vještaka u sporu s Elektrometalom d.d. 

6. Informacija o provedenom  javnom pozivu za izbor distributera pitke vode za područje općine Ivanska 

7. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o minimalnoj cijeni po m3 distribucije pitke vode za područje općine 

Ivanska   

8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju  Općine Ivanska  

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kratkoročno zaduživanje   Općine Ivanska  

10. Donošenje Odluke o visini jednokratne pomoći redovnim studentima  

11. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o opskrbi električnom energijom  

12. Informacija o izmjeni Pravilnika o ustroju jedinstvenog upravnog odjela općine Ivanska   

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za plaće radnika u jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Ivanska 

14. Donošenje Odluke o dodjeli općinskog priznanja  

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje pokretne prodaje putem kombi vozila za 

razdoblje 2014-2017  
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16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o cijeni najma društvenih i vatrogasnih domova na 

području općine Ivanska 

17. Informacija o izvješću glavnog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice županije 

18. Donošenje odluke o raskidu ugovora sa domom zdravlja Bjelovar  za najam prostora u Samarici 

19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Ivančica Ivanska 

20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

dječjeg vrtića Ivančica Ivanska. 

21. Informacija o stečaju Komi d.o.o. Ivanska 

22. Razno  

 
Točka 1.  

Predsjednica vijeća ,  zapisnik sa 6. 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

Točka 2.  
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog  odjela čita pitanje vijećnika  kako slijedi: 
Vijećnik Ivica Bok,  postavlja pitanje načelniku do kada je rok vraćanja pozajmice Ivankom j.d.o.o. 

Ivanska. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je rok vraćanja godinu dana. 
Vijećnik Ivica Bok, postavlja pitanje načelniku zašto je izrada projekata u 2013. godini prikazana 

sa nula kuna. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da nisu rađeni projekti jer je bilo neizvjesno hoćemo li ih 

moći realizirati. Stoga i nisu planirani. 
Vijećnik Ivica Bok, postavlja pitanje načelniku  koliko je isplaćeno za rad VZO budući da je 

rebalansom Proračuna  za 2013.godinu za rad VZO planirano 100.000,00 kn . 
Načelnik je odgovorio da je za rad VZO isplaćeno preko 90.000,00 kn za 2013., a ostatak od 

46.000,00 isplaćen je do 30.04.2014. 
Budući da nije više bilo vijećničkih pitanja predsjednica vijeća zaključila je ovu točku dnevnog 

reda. 
 

Točka 3. 
Predsjednica vijeća ,  iznosi da su vijećnici u materijalima dobili godišnji obračun Proračuna  za 

2013.. te poziva načelnika da podnese obrazloženje. 
Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da je iz godišnjeg obračuna vidljivo da su nam rashodi bili veći od 

prihoda , te  smo  za  2013. godinu ostvarili manjak. Ne bi posebno čitao stavke,  stoga poziva vijećnike 
da postave pitanja, ako ima nekih nejasnoća da se pojedinačno  obrazlože. 

Vijećnik Milan Žeger, iznosi da su neke stavke veće od planiranog, konkretno  ostali rashodi za 
zaposlenike planirani su sa 1.500 kn, a ostvareni sa 15.000 kn.  

Načelnik Josip Bartolčić,   obrazlaže da je prilikom prepisa rebalansa napravljena greška  , te da 
je za tu stavku  umjesto planiranih 15.000 kn upisano 1.500 kn.  Za to preuzima odgovornost što nije  
uočio grešku, a o  njoj će raspraviti u Jedinstvenom upravnom odjelu, kako se to ne bi više događalo. 

Vijećnik Milan Žeger,  u ostvarenju za 2013. godinu, sredstva za rad VZO prikazana su u iznosu 
od 94.055,25 kn a na račun VZO je uplaćeno 88.000, kn pa ga zanima  kome je uplaćena razlika 
sredstva. Poziva djelatnicu općine  za obrazloženje. 

Mira Cindrić, direktno na račun VZO je uplaćeno 88.000,00 kn, a razlika je uplaćena na račune 
pojedinih DVD-a. Kako su  to sredstva koja su korištena za rad DVD-a, knjižena su na teret VZO, jer 
drugih stavki u proračunu za tu namjenu nema. 

Načelnik Josip Bartolčić, dodatno pojašnjava  da će se ubuduće taj konto zvati sredstva za rad i 
razvoj vatrogastva, a što se tiče  uplate na pojedine račune DVD-a to nije  ništa protuzakonito, jer smo 
imali nadzor vatrogasnog inspektora  i na to nije imao primjedbu. 

Budući da više nije bilo pitanja , predsjednica vijeća obračun Proračuna  Općine Ivanska daje na 
usvajanje  i konstatira da je s 7 glasova „za“ 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojena  

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za 2013. godinu. 
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Točka 4.  
 Predsjednica vijeća , poziva načelnika Josipa Bartolčića da podnese informaciju o proglašenju 
elementarne nepogode za naselja Donja Petrička i Samarica kao predlagatelja ove odluke da podnese 
obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je uslijed obilnih kiša došlo  štete u dijelu naselja Donja 
Petrička i Samarica, te da je proglašena elementarna nepogoda. Prijavljena je šteta na cca 70 ha koja se 
procjenjuje na cca 260.000 kn. Povjerenstvo će utvrditi točan  broj korisnika i točan iznos štete, zaključio 
je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 

 
Točka 5. 

 Predsjednica vijeća Ivana Peršić, poziva načelnika   Josipa Bartolčića da podnese  obrazloženje. 
  Načelnik Josip  Bartolčić iznosi  da su vijećnici nalaz  i zaključak sudskog vještaka dobili u sazivu 
za ovu sjednicu. Kao što je vidljivo  zaključak vještaka ne ide u prilog općini Ivanska. Općina je podnijela  
tužbu za penale i za izgubljenu dobit, i to nije  loše, ali je loše  što je općina priznala dug, potpisala 
zapisnike o primopredaji radova i na taj način izgubila pravo na zakašnjele radove. To nije dobro , jer to 
ide na štetu općine. Sada nam prijeti Elektrometal d.d. Bjelovar  sa konačnim  izračunom kamata od 
nekih 1.100.000-1.300.000 kn i vrlo je vjerojatno da taj spor općina neće dobiti. Tu  su još i sudski 
troškovi od nekih 93.000 kn. Stoga  moramo donijeti odluka , šta dalje napraviti. Imamo samo dvije 
mogućnosti, tražiti nagodbu s Elektrometalom  ako je moguće ili uložiti žalbu kojom možemo kupiti nešto 
vremena, ali gotovo je sigurno da ćemo spor izgubiti. Stoga poziva vijećnike da se izjasne  o tome  da li 
ići na nagodbu ili nastavak spora, jer ovdje se radi o velikom iznosu o kojem načelnik ne može sam 
donijeti odluku. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da je vještak konstatirao da su radovi izvršeni po ugovoru i da je 
izvršen nadzor po nadzornom inženjeru. Dogodilo se to da situacije potpisivane , ali da računi nisu 
plaćani na vrijeme. Potpisivanje situacija  je značilo i priznavanje završetka radova. Nije prihvaćena 
nagodba za plaćanje zateznih kamata u iznosu od 500.000 kn. Sad je šteta  velika na pravniku je da 
pokuša pravno ublažiti štetu. 
 Načelnik Josip Bartolčić, ako je donesena odluka o prihvaćanju duga mogla se je donijeti odluka i 
o nagodbi  kako je savjetovao odvjetnik , ali  sada raspravljati o tome šta je trebalo uraditi nema smisla , 
šteta je učinjena i svi ćemo snositi  posljedice. Stoga predlaže da se donese odluka da se uloži žalba na 
presudu suda i da se nastavi sa procesom. 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika hoće li dug biti veći ako se nastavi sa procesom. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da hoće ali mi više ne možemo puno dobiti , ali možemo kupiti 
malo vremena. Sud je proveo vještačenje na naš zahtjev i sada  je utvrđeno da nismo imali pravo na 
žalbu. Ako vijeće ne prihvaća   izneseni prijedlog molim da se  izjasni sa konkretnim prijedlogom o 
nagodbi.  
 Zamjenik načelnika Željko Mavarin iznosi da je  tadašnje vijeće potpisalo sporazum o prihvaćanju 
duga, ali da nije dalo suglasnost za priznavanje zateznih kamata. Odluka je bila  da se glavnica ne plati 
dok se ne  riješi dogovor oko kamata. 
 Vijećnik Josip Crljenjak, pita gdje naći taj novac. 
 Načelnik Josip Bartolčić ističe da je točno da nemamo taj novac i da novo zaduženje ne dolazi u 
obzir do kraja 2016. godine do kada imamo  kredit.  
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da  treba definirati odluku konkretno i da je zato dao primjedbu na 
dnevni red da se donosi odluka bez odluke. 
 Načelnik  Josip Bartolčić  nismo mogli napisati prijedlog odluke dok se vijeće ne izjasni. 
Temeljem nalaza vještaka i sudske presude Elektrometal d.d. Bjelovar nam može doslovce sutra blokirati 
poslovni račun. Zato još jednom od vijeća traži  da se izjasne da li ići na nagodbu ili  daljnji postupak koji 
možda neće biti povoljan za nas , ali  daće nam određeno vrijeme . Jer može proći i duži vremenski 
period dok se ne riješi spor. 
 Nakon  iznesenih stavova , a budući da nije bilo drugih prijedloga  vezano uz rješavanje spora sa 
Elektrometalom ,  predsjednica vijeća prijedlog načelnika općine  koji glasi:“predlažem da se putem 
odvjetnika uloži žalba na presudu sa Elektometalom d.d. Bjelovar i da se nastavi sa sudskim procesom“, 

daje na  usvajanje , te  konstatira da je jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ donesena  
Odluka o nalazu sudskog vještaka u sporu s Elektrometalom d.d. Bjelovar. 
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Točka 6. 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika da podnese informaciju o  provedenom javnom pozivu  za 
izbor distributera pitke vode na području Općine Ivanska. 
  Načelnik Josip Bartolčić,   izvješćuje vijećnike da je proveden javni poziv za izbor distributera pitke vode 
na području  općine Ivanska na koji se nije nitko javio, pa čak ni sadašnji distributer JP Komunalije 
Čazma. 

 
Točka 7.  

 Predsjednica vijeća Ivana Peršić poziva načelnika  kao predlagatelja ove odluke da podnese 
obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi   da ima saznanja da se na javni poziv za distribuciju vode nije 
javio nitko iz razloga što  je cijena vode od 1kn/m3 previsoka.  Stoga predlaže da se dosadašnja cijena 
prepolovi na pola, odnosno da   minimalna cijena  vode po m3 iznosi 0,5 kn, te da se ponovo raspiše 
javni poziv. Ako se ni tada nitko na njega ne javi tada ćemo morati preko Županije naći distributera vode. 
Za sada imamo ugovor o distribuciji sa JP Komunalije Čazma i on je na snazi do izbora  distributera.  
 Budući da se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog odluke   daje na usvajanje , te 
konstatira da je sa  8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  
Odluku  o izmjeni i dopuni Odluke  o minimalnoj  visini naknade za distribuciju vode na području 

Općine Ivanska. 
 
 

Točka 8. 
Na poziv predsjednice vijeća, predlagatelj  ove odluke , načelnik Josip Bartolčić podnosi 

obrazloženje, gdje navodi  da je priliv sredstva u proračun nedostatan za pokriće obveza , a trenutno 
najveća obveza koja se mora platiti je trošak prijevremenih izbora, naknada za rad županijskog i 
općinskog povjerenstva. Ovih dana stigla je i opomena županijskog izbornog povjerenstva, gdje navode 
da će tužiti općinu ukoliko im se ne isplati zakonski određena naknada. Stoga predlaže da se općina 
zaduži za iznos   koliko  je potrebno da se plate obveze za prijevremene izbore 2013.godine. 

Vijećnik Milan Žeger pita koliko iznosi trošak prijevremenih izbora. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da iznosi  cca 104.000 kn. 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje na  usvajanje, te 

konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i  3 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće 
usvojilo je 

Odluku o kratkoročnom zaduženju  Općine Ivanska. 
 

Točka 9. 
 Predsjednica vijeća iznosi  da su pristigle dvije ponude   poslovnih banka sa uvjetima o davanju 
kratkoročnog kredita, te poziva načelnika da   ih kratko obrazloži. 
 Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da su vijećnici u sazivu dobili ponude poslovnih banaka i to 
Privredne banke Zagreb i Erste&Steiermaerkische banke Bjelovar. Analizirajući ponude , nešto povoljnija 
ponuda je  ponuda Erste banke i to  je razlika u naplati kamata od nekih 3.000-5.0000 kn godišnje. Kako 
poslovanje imamo preko Privredne banke zatraženo je da pošalju povoljnije uvjete kreditiranja  i dobili 
smo ponudu koja je tu pred svima . Stoga predlaže da se  odabere Erste banka za podizanje 
kratkoročnog kredita. 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje na  usvajanje, te 
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i  3 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće 
usvojilo je 

 Odluku kojom ponudu Erste banke izabire kao najpovoljniju za kratkoročno zaduživanje 
Općine Ivanska. 

 
 

Točka 10. 
 Predsjednica vijeća, pojašnjava da je općina Ivanska  pozvala sve redovne  studente da se sa 
odgovarajućom dokumentacijom jave u općinu do   31. svibnja . S obzirom da ima saznanja da ima još 
studenata  koji se nisu prijavili predlaže da se rok prijave produži do zaključno 14. lipnja.   
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Predlaže da se donese odluka kojom redovne studente s područja  Općine Ivanska nagrađuje sa 

iznosom  koji će se utvrditi na način da se  35.000 kn planiranih Proračunom Općine Ivanska za 2014. 
godinu podijeli sa brojem redovnih studenata koji će se prijaviti  do  14. lipnja 2014.  

Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Križan iznosi da je protiv produženja roka, jer ako su redovni studenti trebali su se 

javiti u roku. 
Kako se nitko više nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog načelnika daje na usvajanje i 

konstatira da je sa  9 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ Općinsko vijeće  usvojilo 
Odluku o visini je jednokratne pomoći redovnim studentima. 

 
 

Točka 11. 
Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića , kao predlagatelja   da  obrazloži prijedlog 

odluke. 
Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je  Elektra   izgubila distribuciju struje,  te smo od   HEP- 

OPSKRBA d.o.o. Zagreb dobili  ugovor o isporuci električne energije. Ugovor je dostavljen svim 
vijećnicima i iz njega se vidi  za koja se obračunska mjesta plaća električna energija. Prema ovom 
ugovoru  imali bi oko 10-15% manji trošak električne energije zaključio je svoje obrazloženje načelnik 
Josip Bartolčić. 

Vijećnik Milan Žeger pita koliko ima brojila na adresi S.Kolara 1. 
Načelik Josip Bartolčić je  odgovorio  da  su dva brojila gore na katu i dva brojila u prizemlju . 
S obzirom da se nije bilo drugih pitanja i primjedbi , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na 

usvajanje i konstatira da je  jednoglasno , odnosno sa 10 glasova „za“ usvojena  
Odluka  o sklapanju ugovora  o opskrbi električnom energijom. 

 
  

Točka 12. 
Predsjednica vijeća , poziva načelnika  Josipa Bartolčića da podnese  informaciju o izmjeni 

Pravilnika o ustrojstvu  Jedinstvenog upravnog odjela. 
Načelnik Josip Bartolčić,  izvješćuje vijećnike  da je na temelju  ukazane potrebe , a temeljem 

zakonskih odredbi  donio Odluku o izmjeni Pravilnika o ustrojstvu  Jedinstvenog upravnog odjela  kojim je 
predvidio radno mjesto viši stručni referent za komunalnu infrastrukturu i provedbu projekata. Ulaskom u 
EU otvaraju se mogućnosti  kandidiranja projekata, a to nam je radno mjesto potrebno ukoliko želimo 
kandidirati svoje projekte prema EU. Tu je i LAG koji radi projekte  i netko mora uz načelnika i u tim 
projektima biti pomoć.  Budući da smo imali na raspolaganju osobu koja je zadovoljila kriterije,  u skladu 
sa zakonom, ona je zaposlena na to radno mjesto na određeno vrijeme od dvije godine, zaključio je 
načelnik svoje izvješće. 

 
Točka 13. 

Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži prijedlog  odluke o izmjeni  
Odluke o utvrđivanju  koeficijenata za plaće  radnika u Jedinstvenom upravnom odjelu.  

Načelnik Josip Bartolčić   predlaže  da koeficijent  za obračun plaće  višeg stručnog referenta za 
komunalnu infrastrukturu i provedbu projekata   iznosi 1,5.Budući da se  treba napraviti obračun plaće za 
svibanj  predlaže vijeću da se ova točka donese po hitnom postupku , kako bi se mogla izvršiti isplata 
plaća. 

Predsjednica vijeća daje prijedlog  se donese odluka po hitnom postupku, te konstatira da je  ista 
usvojena jednoglasno , odnosno sa 10 glasova „za“. 

A nakon toga , budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke o izmjeni  
Odluke o utvrđivanju koeficijenata za plaće radnika u Jedinstvenom upravnom odjelu daje na usvajanje, 
te konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“, Općinsko vijeće usvojilo  

Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju koeficijenata za plaće radnika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Ivanska . 

 
 

Točka 14. 
Predsjednica vijeća ,  iznosi da  se radi poljoprivrednih poslova  Odbor za priznanja nije mogao 

sastati i dati konkretne prijedloge  stoga  ona čita  zaprimljene prijedloge  kako slijedi: 
Osnovna škola Ivanska  predlaže: 
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1. Josipa Imbrišak, učenika 7 razreda za osvojeno 1.mjesto na državom natjecanju iz povijesti, 
2. Nikolu Purana  za  rad s djecom koja su ostvarila plasman na državno natjecanje 
3. Mirjanu Ožegović  za rad radu s djecom koja su ostvarila plasman na državno natjecanje 
 
Dječji vrtić Ivančica Ivanska predlaže: 
1. Osnovnu školu Ivanska za izniman doprinos u odgojno obrazovnom radu 
2. Josipa Imbrišak, učenika 7 razreda za osvojeno 1.mjesto na državom natjecanju iz povijesti, 
3. Nikolu Puran učitelja povijesti za  doprinos u odgojno obrazovnom radu na području povijesti 
4. Mirjanu Ožegović učiteljicu vjeronauka za doprinos u odgojno obrazovnom radu na području 

vjeronauka 
5. Učenike vjeronaučne skupine koji su nastupili na državnom natjecanju ( Laura Markač, Dario 

Šalamunec, Alen Takač i Patricija Završki) 
6. Mirka Lekića učitelja likovnog  za doprinos u odgojno obrazovnom radu na području likovne 

kulture 
7. Učenice likovne grupe čiji su radovi poslani da državno natjecanje (Magdalena Trgovac i 

Monika Karlovac) 
8. Ženska nogometna ekipa ŠSK Ivan Obrljan za osvojeno 5.mjesto na državnom natjecanju ( 

Vedrana Bohm, Isabella Cindrić, Ivana Cindrić, Magdalena Trgovac, Veronika Jandrilović, 
Mateja Lebec, Martina Taritaš Pera Forjan, Lorena Lončarić i Simona Medved) 

9. Voditelji ženske nogometne ekipe Ivan Nikolić i Damir Dončević za doprinos razvoja ženskog 
nogometa 

10. Mariju Kuštan  za 40 godina rada u odgojno-obrazovnom radu 
 

Povjerenik Mjesnog odbora Paljevine predlaže: 
1. Mirelu Rajčević sa osvajanje titule  najuzornije seoske  žene RH 
 
Udruga umirovljenika Ivanska predlaže: 
1.  Josipa Obada za osnutak i dugogodišnji aktivan rad u Udruzi umirovljenika 
 
Kako je došlo puno prijedloga, a odbor za priznanja nije bio u mogućnosti se sastati , na klubu 
vijećnika  koalicije NSH-HSLS razmatrani su prijedlozi koje predsjednica vijeća u ime  kluba 
vijećnika predlaže kako slijedi: 

Da se  javno priznanje Općine Ivanska za 2014. godinu-plaketu,  dodijeli: 
1. Mireli Rajčević  za izbor najuzornije seoske žene RH 
2. Josipu Imbrišaku  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju  iz povijesti 
3. Vandi Dabac za vrhunska ostvarenja u području glazbene kulture i umjetnosti  
4. Emanuelu Pavon za vrhunska ostvarenja u području glazbene kulture i umjetnosti 

 
 Da se podijele zahvalnice: 
 

1. Mariji Kuštan za 40. godina rada u Osnovnoj školi Ivanska 
2. Nikoli Puran za postignute rezultate u radu s djecom koja su ostvarila plasman na državno 

natjecanje 
3. Mirjani Ožegović za postignute rezultate u radu s djecom koja su ostvarila plasman na državno 

natjecanje 
4. Josipu Obad za osnutak i dugogodišnji aktivan rad u Udruzi umirovljenika 
5. Ženskoj nogometnoj ekipi ŠSK Ivan Obrljan za osvojeno 5. mjesto na državnom prvenstvu. 

 
Vijećnik Milan Žeger  iznosi da Općinsko vijeće nikada nije doneslo pravilnik o kriterijima za  

dodjelu općinskog priznanja , da se po njemu odrede kategorije i da ljudi znaju za šta dobivaju 
priznanje. Ovo je prevelik  broj i bez kriterija teško je donijeti odluku. 

Načelnik Josip Bartolčić se slaže sa vijećnikom Milanom Žegerom i ističe da će u suradnji sa 
odvjetnikom  napraviti pravilnik o kriterijima kako bi  bilo lakše donijeti odluku. 

 
 
 
 



 7 

S obzirom da nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća prijedlog  kluba vijećnika  koalicije 
NSH-HSLS daje na usvajanje , te konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, Općinsko 
vijeće  donijelo  

Odluku o dodjeli javnog priznanja i zahvalnica Općine Ivanska. 
 

 
 

Točka 15. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja ove odluke da  podnese obrazloženje 
prijedloga. 

 Načelnik  Josip Bartolčić iznosi da postoji odluka kojom je definiran rad pokretnih radnji putem 
kombi vozila. Stoga traži od vijeća  prethodnu suglasnost da temeljem javnog poziva i sukladno kriterijima 
Odluke  o obavljanju trgovine na malo putem pokretnih prodavača (pokretna prodaja) (Službeni vjesnik 
br.04/12). odobri  pokretnu  prodaju  putem kombi vozila za razdoblje 2014-2017.  

 Budući da se više nitko nije  javio za riječ,  predsjednica vijeća navedeni prijedlog daje na 
usvajanje , te konstatira da ja sa  10 glasova „za“  odnosno jednoglasno ,  Općinsko vijeće Općine 
Ivanska  donijelo  

Odluku  o davanju suglasnosti za obavljanje pokretne prodaje putem kombi vozila  za 
razdoblje 2014-2017. 

 
Točka 16. 

 Predsjednica vijeća   iznosi da su vijećnici u privitku saziva dobili  prijedlog odluke o  izmjena  
cijene društvenih i vatrogasnih domova na području Općine Ivanska. U prijedlogu  odluke radi se o najmu 
društvenog doma Križic, čija bi cijena najma bez obzira na namjenu najma iznosila 200 kn za vanjske 
korisnike, ostale stavke ostaju nepromijenjene.  

S obzirom da se  nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog  odluke daje na usvajanje , 
te konstatira da je sa  8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopuni odluke o cijeni najma društvenih i vatrogasnih domova na 
području Općine Ivanska. 

 
Točka 17. 

 
 Predsjednica vijeća, poziva načelnika da podnese informaciju o izvješću glavnog vatrogasnog 
zapovjednika VZ BBŽ. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je na ovu sjednicu pozvao  vatrogasnog zapovjednika VZBBŽ 
gospodina Željka Jambreka. Gospodin Jambrek je u Slavoniji na terenu i obećao je poslati zamjenika, no  
zamjenik nije došao . Stoga načelnik Josip Bartolčić iznosi da je glavni  vatrogasni zapovjednik VZBBŽ 
napisao da rad VZO Ivanska nije u skladu zakonom jer nije izabran zapovjednik zajednice te nisu 
ispunjeni uvjeti iz članka 17. I 32. Stavak 4. Zakona o vatrogastvu. Nadalje  sa sjednice skupštine VZO 
Ivanska nije  dostavljen zapisnik, te da je zbog svega navedenog rad i djelovanje VZO Ivanska  nije 
legalan.  O svemu tome  gospodin Jambrek je izvijestio župana, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu , glavnog 
vatrogasnog zapovjednika RH, područni ured DUZS Bjelovar i načelnika općine Ivanska.  
 Nakon iznesenog predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da VZO Ivanska radi pod čudnim uvjetima, jer je pod nadzorom  od 
policije do ureda državne uprave. Veseli se danu kada će svima dokazati da je rad VZO u skladu sa 
zakonom i kada im završe sve krim obrade i obrade po svim kaznenim prijavama podnesenim od strane 
načelnika. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika su podnijeli ostavku, a kako je rad u vatrogasnom društvu 
mi nikoga ne možemo natjerati da radi ako to neće . Nije istina da VZO ne funkcionira. Redovno se 
održavaju sjednice predsjedništva  o čemu postoji dokaz, a jedan od njih je i izvješće o radu VZO  za 
2013. koje je upućeno u  općinu, kao i dokaz da su podnesena sva financijska izvješća nadležnim 
organima. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da  je cilj načelnika da se utvrdi da li VZO Ivanska radi po zakonu 
. Pregledavajući financijsko izvješće na računu VZO Ivanska na dan 31.12.2013. stanje iznosi 6.595,18 
kuna. Zašto tim novcem nije registriran kamion DVD Ivanska. Obveza VZO je da zaštita od požara bude 
na najvišem nivou. 
 Vijećnik Milan Žeger, odgovara da je obveza zaštite od požara u načelnikovoj domeni. 
 Vijećnik Ivica Bok iznosi da je  kamion DVD Ivanska registriran ove godine ali da ga nema tko 
voziti. 
 



 8 

Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da ako pojedinci  ne žele raditi  u vatrogastvu neka ne rade, ako nisu u 
stanju voditi brigu oko zaštite od požara  u operativnom smislu, neka se izjasne , jer ima ljudi koji hoće i  
žele to raditi. A načelnik će sve učiniti da zaštita od požara  na području Općine Ivanska funkcionira i u 
operativnom i zakonskom smislu. 

 
Točka 18.  

Predsjednica vijeća poziva  načelnika da podnese obrazloženje prijedloga odluke o raskidu 
ugovora da domom zdravlja BBŽ. 

Načelnik Josip Bartolčić upoznaje vijećnike da  Općina Ivanska plaća najam prostora u Samarici 
koji se ne koristi. Radi se o prostoru  nekadašnje ambulante Samarica, koji se koristi isključivo za 
održavanje izbora. Kako nam taj prostor nije potreban predlaže da se raskine ugovor o najmu istog sa 
domom zdravlja BBŽ. 

Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Križan iznosi  mjesnom odboru trebalo skoro 3 godine da nađe vlasnika , te da je 

taj prostor iznajmljen za 110,00 kn mjesečno plus PDV i da je mjesni odbor Samarica planirao da to bude 
prostorija za ispraćaj pokojnika, da ih se ne ostavlja na cesti prije samog obreda sahrane. To je bilo  pred 
kraj mandata. Dolaskom nove vlasti, načelnik je raspustio mjesni odbor Samarica i imenovao povjerenika, 
koji više po tom pitanju nije ništa poduzimao. Uz malo sredstva  taj se je prostor mogao urediti da 
dostojanstveno ispraćamo svoje pokojne. 

Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je to bila ideja koja nije realizirana. Tvrditi da se 3 godine nije 
mogao pronaći vlasnik tog prostora je smiješno, jer se je oduvijek znalo tko je vlasnik prostora. Prema 
saznanjima  to je trebala biti trgovina i to je navodno trebao  iznajmiti Fadljević, stoga je  neozbiljno tvrditi 
da je to trebala biti prostorija za ispraćaj pokojnika, jer nigdje u planovima rada MO Samarica to nije 
napisano. Uostalom da bi se to i realiziralo potrebno je  puno toga od higijenskog minimuma do raznih 
drugih dozvola nadležnih organa. Na području Općine Ivanska  90% naselja ispraća svoje pokojne  na 
način da ih se iz mrtvačnice doveze na groblje . Ovdje je bitno da mi plaćamo nešto što ne koristimo . 

Budući da se nitko više nije uključivao u raspravu, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na 
usvajanje, te konstatira da je Općinsko vijeće donijelo  sa  7 glasova „za“, 2 glasa „suzdržan“ i 1 glas 
„protiv“ 

Odluku o raskidu ugovora sa domom zdravlja Bjelovar za najam prostora u Samarici. 
 

Točka 19. 
 Uvodnu riječ po ovoj točci dnevnog reda podnio je načelnik , koji je iznio da je Općina Ivanska 
kao osnivač dječjeg vrtića , sukladno zakonskim odredbama dužna   dati prethodnu suglasnost na Statut 
izmjena Statuta  je u skladu sa točkom 51 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. 
 S obzirom da na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Ivančica nije  bilo  primjedaba niti dopuna , 
predsjednica vijeća  prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti daje na usvajanje , te konstatira da 
je sa 9 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ Općinsko vijeće  usvojilo  

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Ivančica Ivanska. 
 

Točka 20. 
 Predsjednica vijeća , poziva načelnika da  ukratko  obrazloži prijedlog odluke . 
 Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je Pravilnik  dobiven u sazivu  za ovu sjednicu, da je prijedlog 
pravilnika radila stručna osoba, a u odnosu na stari pravilnik  u ovaj novi  dodan je popis radnih mjesta sa 
opisom poslova.  
 Predsjednica otvara raspravu. 
 Vijećnik Ivica Bok  pita kako to da tehničko održavanje dječjeg vrtić radi Ivankom j.d.o.o. , zar ti 
radnici nisu zaposleni  u svojoj firmi. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da sve funkcionira kao i do sada , samo su do sada  
tehničko održavanje radili djelatnici KOMI d.o.o., a  ubuduće će to raditi djelatnici Ivankom j.d.o.o. Vrtić 
nema novaca da plaća posebno tehničko održavanje. Uostalom administrativni i računovodstveni poslovi 
obavljaju se u općini  kako je i navedeno u pravilniku. 

 Budući da se nitko više nije uključivao u raspravu, predsjednica vijeća prijedlog odluke 
daje na usvajanje, te konstatira da je Općinsko vijeće donijelo  sa  7 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“ 
usvojilo  

Odluku o davanju prethodne suglasnosti  na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i  načinu rada 
dječjeg vrtića Ivančica Ivanska. 
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Točka 21. 

 
 Načelnik Josip Bartolčić informirao je vijećnike da je  završen stečajni  postupak  KOMI d.o.o. na 
Trgovačkom sudu. Sud je  u istom danu otvorio i zatvorio stečaj KOMI d.o.o. i time je priča  oko bivšeg 
komunalnog poduzeća  završena. 
 

Točka 22. 
 Pod točkom razno za riječ se je javio načelnik Josip Bartolčić koji predlaže da vijeće donese 
odluku  da se sredstva za rad Vatrogasne zajednice  Općine Ivanska , do daljnjega ne uplaćuju na račun 
Vatrogasne zajednice, odnosno dok Vatrogasna zajednica ne uskladi svoj  rad sukladno zakonskim 
odredbama.   
        Sredstva za rad DVD  uplaćivati  će se  direktno na žiro račune  DVD-a sukladno njihovima 
potrebama i financijskim mogućnostima Općine Ivanska. 
 Predsjednica vijeća navedeni prijedlog daje na usvajanje, te konstatira da je Općinsko vijeće sa 7 
glasova „za“ , 2 glasa „suzdržan“i 1 glas „protiv“ usvojilo  

 Odluku o  isplati  sredstava za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine 
Ivanska. 

 
Vijećnik Ivica Bok pita  da li je direktor Ivankom j.d.o.o. dobio saziv za ovu sjednicu, jer je 

primijetio da ga nema već na tri sjednice vijeća za redom. 
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je direktor opravdao svoj izostanak, ali da će na idućoj 

sjednici  podnijeti izvješće o radu komunalnog poduzeća za prvih  šest mjeseci ove godine. 
  Kako se pod ovom točkom  nitko od  nazočnih nije više javio  za riječ , predsjednica vijeća 

zaključila je rad 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska u 22,15 sati. 
 

 
 
  
Zapisničar:                                                                                                                  PREDSJEDNICA: 
Mira Cindrić                                                                                                                     Ivana  Peršić
  

 
 
 

 
 

 
 
  

 
  


