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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA IVANSKA 

 OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 
Klasa:021-05/14-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-14-16 
Ivanska,28.srpnja 2014.. 
 

ZAPISNIK  
o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 25.srpnja u dvorani za sjednice Općine 

Ivanska s početkom u 20,00 sati. 
 
 
 

Nazočni vijećnici: Ivica Bok,  Josip Crljenjak , Ivan Cvitković (priključio se radu sjednice na 1.točci 
dnevnog reda), Damir Dolenac  ,  Željko Križan  , Milenko Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia 
Šimić, Miroslav Trgovac,  

 
Odsutni  vijećnici:  Dražen Orlović (opr.) Šima  Strmota,  Milan Žeger. 
 
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko 

Mavrin ,   komunalni redar  Milan Grgić,  predstavnik  medija : portala 043.hr, te povjerenik MO Stara 
Plošćica Mladen Marinković. 

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, iznosi da je 8. sjednica sazvana po 
hitnom postupku  , radi poštivanja zakonskog roka predaje polugodišnjeg obračuna Proračuna, te 
predlaže  
 

 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 7.sjednice općinskog vijeća 

2. Usvajanje zapisnika sa telefonske sjednice od 10.lipnja 2014. godine  

3. Donošenje Odluke o polugodišnjem obračunu Proračuna 

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o visini komunalne naknade 

5. Razno  

Predloženi dnevni red  usvojen jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
 

 Predsjednica vijeća zapisnik sa 7. sjednice daje na usvajanje. 
 Vijećnik Željko Križan daje primjedbu na točku 18. zapisnika , navodeći da u zapisnik nije 
uneseno da je on donio ugovor o zakupu poslovnog prostora  za zgradu ambulante Samarica , te citirao 
članak 6. u kojem  piše da se navedeni prostor ne može dati u podnajam. To je bitno da se unese jer je 
načelnik iznio  da  ima saznanja da će se taj prostor dati u podnajam  Fadljeviću za trgovinu. 
 Predsjednica vijeća, primjedbu vijećnika Željka Križana daje na usvajanje, te konstatira da je sa 3 
glasa „za“, 3 glasa „suzdržan“ i  3 glasa „protiv“,  odbijena primjedba vijećnika Željka Križana. 
 Načelnik Josip Bartolčić daje primjedbu da se  da se pod točkom 8.  na pitanje vijećnika Milana 
Žegera :“koliki je trošak prijevremenih izbora?“, ispravi   da je odgovorio  da je trošak lokalnih izbora  cca 
180.000, da je u 2013 . godini dio plaćen ,te da je ostalo za platiti još cca 104.000 kn.   
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 U zapisniku je navedeno da je  načelnik  odgovori vijećniku Milanu Žegeru  da je trošak lokalnih 
izbora 104.000 kn, što nije ispravno. Nadalje   uočio je i pravopisnu pogrešku  u točki 10. zapisnika, te 
traži da se to u čistopisu ispravi. 
 
 Primjedbu načelnika Josipa Bartolčića, predsjednica vijeća daje na usvajanje , te nakon 
provedenog glasovanja konstatira da je primjedba načelnika usvojena sa  7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ ,2 
glasa „suzdržan“, te će se  unijeti u zapisnik sa 7. sjednice. 
 Budući da nije bilo drugih primjedaba , predsjednica vijeća zapisnik daje na usvajanje i konstatira 
da je sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ usvojen  

zapisnik  o radu  7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 
 

Točka 2. 
 

 Predsjednica vijeća, zapisnik sa telefonske sjednice  daje na usvajanje , te konstatira da je   
jednoglasno odnosno  sa 10 glasova „za“ usvojen 

zapisnik o radu telefonske sjednice Općinskog vijeća općine Ivanska  od 10.lipnja 2014. godine. 
 

Točka 3. 
 

 Predsjednica vijeća, poziva načelnika da  obrazloži polugodišnji obračun Proračuna. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je na ostvarenje obračuna polugodišnjeg proračuna  utjecao 
dug  Elektrometala d.d. Bjelovar koji je opteretio proračun za 842.131,59 kn. Prilikom donošenja 
Proračuna za 2014.godinu taj izdatak nismo planirali, tako da ćemo to morati  unijeti u Rebalans 
proračuna  koji je u izradi i  koji će doći na dnevni red  sjednice koja će se održati početkom kolovoza. 
 Nadalje , načelnik iznosi da su ostvareni neki izdaci , koji nisu bili planirani npr. trošak za EU 
izbore,  ali isto tako da ima i stavki prihoda koje su ostvarene  a nisu planirane. Tu iznosi da je iz  
županijskog proračuna  prikazan prihod od kapitalne donacije u iznosu od 170.000 kn, koji nije mogao biti 
planiran prilikom donošenja proračuna, jer županije nije  donijela odluku o raspodjeli sredstva za jedinice 
lokalne samouprave.  
 Vidljivo je isto tako sa smo neke stavke ostvarili  gotovo u 100%-tnom iznosu, šumski doprinos, 
tekuće potpore iz državnog proračuna , zatim sufinanciranje  mjesečnih karata za srednjoškolce.  Što se 
tiče šumskog doprinosa tu ćemo stavku rebalansom uravnotežiti, kao i prihode iz državnog proračuna. No 
što se tiče sufinanciranja  mjesečnih karata za srednjoškolce, tu ćemo vidjeti, ukoliko će isto sufinancirati 
država i mi ćemo sufinancirati kao i do sada. Na kontu 5141 iznos od 74.000 kn  pozajmica Ivankomu 
j.d.o.o.  u ovom prikazu polugodišnjeg  obračuna nije   prikazan  kao planiran iz tehničkih razloga, jer 
nismo mogli stupiti sa informatičarima u kontakt. No u veljači smo donijeli  odluku  o I.izmjenama i 
dopunama Proračuna, te ćemo u čistopisu to ispraviti . Vidljivo je da nismo ništa trošili niti  za legalizaciju 
društvenih domova jer od ureda za graditeljstvo nismo dobili potrebnu dokumentaciju . Inače legalizacija 
ide dosta sporo i do kraja godine  vidjeti  ćemo  koliko ćemo potrošiti za tu namjenu. 
Na poziciji 241 – subvencije poljoprivrednicima u planu nije bio trošak uređenja  sabirališta mlijeka. No 
kako je veterinarski inspektor sabiračima mlijeka i , odnosno poljoprivrednim proizvođačima mlijeka dao 
rok za uređenje  sabirališta, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima pomogli smo našim 
poljoprivrednicima, te će se i ova stavka uravnotežiti rebalansom, zaključio je svoje izlaganje načelnik 
Josip Bartolčić. 
 Nakon izlaganja načelnika Josipa  Bartolčića , predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Ivica Bok, pita  kome su isplaćena sredstva za rad VZO. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su sredstva  s osnove duga  iz prošle godine isplaćena 
na račun VZO i dio sredstava pojedinim DVD-ima sukladno Odluci isplati sredstava za rad dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području Općine Ivanska. 
 Kako se nitko od nazočnih nije uključio u raspravu , predsjednica vijeća polugodišnji obračun 
proračuna daje na usvajanje , te konstatira da ja sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“, Općinskog vijeće 
općine Ivanska usvojilo  

Odluku  o polugodišnjem obračunu proračuna  Općine Ivanska za 2014. godinu. 
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Točka 4. 
 

 Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja ove odluke da  podnese obrazloženje. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se je prilikom donošenja Odluke o visini komunalne naknade 
potkrala pogreška  i da je vrijednost obračunske jedinice boda određena u iznosu od 1kn/m2 površine 
određene nekretnine.  Prilikom obračuna uočeno je da bi ova vrijednost boda  povećala iznose 
komunalne naknade za 100% što nije realno, stoga predlaže izmjenu vrijednosti obračunske  jedinice 
boda u iznosu od 0,5 kn/m2. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje i 
konstatira da je  jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ usvojena  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne naknade. 
 

Točka 5. 
 

 Predsjednica vijeća poziva vijećnike da ukoliko imaju pitanja koja nisu bila tema dnevnog reda da 
se jave za riječ. 
 Ivica Bok, iznosi da direktora Ivankoma j.d.o.o. nije bilo već na nekoliko sjednica i da je na 
7.sjednici  Općinskog vijeća načelnik obećao da će biti na slijedećoj i podnijeti izvještaj o radu. Nadalje 
iznosi  da se rokovi predaje financijskih  izvještaja znaju i da  se materijali i dalje dostavljaju    u kratkom 
roku. 
 Načelnik Josip Bartolčić, rok za predaju  polugodišnjeg obračuna je 31.07., računovodstvo prima 
račune  do 15.u mjesecu, a tek kad su zaprimljeni i proknjiženi svi računa moglo se je pristupiti  izradi 
polugodišnjeg obračuna . Ova sjednica bila je planirana za 28. srpnja no kako dio vijećnika odlazi na 
godišnji napravili smo je po hitnom postupku i osigurati si većinu glasova , jer od oporbe nemamo 
podršku, a obračun se mora predati u zakonskom roku. 
 Što se tiče  rada Ivankoma j.d.o.o. Ivanska na idućoj sjednici  dobit ćete  izvještaj o radu  ne 
samo komunalnog poduzeća , nego i izvještaj o radu komunalnog redara iako ga niste tražili, rebalans 
proračuna. Materijali će  biti kompletirani i dostavljeni na vrijeme kako bi o njima mogli raspravljati. 

Vijećnik Željko Križan  iznosi  da  je od strane  sumještana iz Samarice uočeno nekoliko 
nepravilnosti prilikom ukopa pokojnika. Naime radi se o ručnicima koji idu na križeve prilikom sahrane. 
Običaj je da se ti ručnici nakon sahrane daju Crkvi i  onda ih svećenik prodaje na blagdan Sv. Tri kralja.  
Djelatnici komunalnog poduzeća nakon sahrana ručnike nisu predali Crkvi , već su ih pokupili sebi.  Stoga  
se ljudi,  pa i on pitaju  da li je to neki novi kućni red. 

Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je sa time upoznat od strane  vijećnika Josipa Crljenjaka, 
te da je o tome  upoznat i direktor Ivankoma j.d.o.o. Nije to nikakvi novi kućni red, nego se radi o propustu 
iz neznanja , te da je  komunalni redar dao nalog djelatnicima da vrate ručnike tamo gdje pripadaju . 

Vijećnik Ivica Bok pita komunalnog redara  da li je bio upoznat sa stanjem groblja u Ivanskoj 15 
dana prije  Ivanja i 15 dana poslije u pogledu košnje trave. 

Komunalni redar Milan Grgić je  odgovorio da je upozorio direktora Ivankoma j.d.o.o. vezano uz 
košnju trave, no  djelatnici su radili na organizaciji priprema  Dana općine i kosili su koliko su im dozvolile 
vremenske prilike. Kiša pada gotovo svaki dan i trava raste nevjerojatno brzo. 

Kako se nitko više od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća zaključila je rad 8. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ivanska u 20,46 sati .   

 
 
 

 
 
 
Zapisničar:                                                                                                                  PREDSJEDNICA: 
Mira Cindrić                                                                                                                     Ivana  Peršić
  

 
 
  

 
  


