REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/14-01/1
Urbroj: 2110/02-01-14-19
Ivanska, 12. kolovoza 2014.
ZAPISNIK
o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 11. kolovoza u društvenom domu
Stara Plošćica s početkom u 20,30 sati
Nazočni vijećnici: Ivica Bok (priključio se radu sjednice na 2.točci dnevnog reda), Josip
Crljenjak , Ivan Cvitković , Damir Dolenac , Željko Križan , Dražen Orlović , Ivana Peršić,
Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Milan Žeger
Odsutni vijećnici: Šima Strmota, Milenko Orober
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin , komunalni redar Milan Grgić, direktor komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o.
Darko Turković, predstavnik medija : portala 043.hr, te povjerenik MO Stara Plošćica Mladen
Marinković i povjerenik MO Rastovac Ivan Šimić.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 8.sjednice općinskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ivanska za 2014.
4. Donošenje Odluke o izboru distributera pitke vode na području općine Ivanska
5. Izvješće o radu Načelnika općine u vremenu siječanj-lipanj 2014. godine
6. Izvješće načelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve
7. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
8. Donošenje Odluke o visini grobne naknade
9. Izvješće o radu komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o.
10. Informacija o provedenom natječaju za izbor direktora komunalnog poduzeća
IVANKOM j.d.o.o.
11. Izmjena Odluke o imenovanju članova radnih tijela općinskog vijeća
12. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 8. sjednice daje na usvajanje.
Vijećnik Željko Križan daje primjedbu na točku 5. zapisnika , navodeći da je u zapisniku
navedeno da je od strane sumještana i župnika iz Samarice uočeno nekoliko nepravilnosti
prilikom ukopa pokojnika, što nije točno jer župnik iz Samarice nije bio ni na jednom pokopu s
obzirom da je bio na godišnjem odmoru.
Primjedbu vijećnika Željka Križana, predsjednica daje na usvajanje, te nakon
provedenog glasovanja konstatira da je primjedba vijećnika usvojena sa 9 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“, te će se unijeti u zapisnik sa 8. sjednice.
Budući da nije bilo drugih primjedaba , predsjednica vijeća zapisnik daje na usvajanje i
konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojen
Zapisnik o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska.
Točka 2.
Zaposlenica Jedinstvenog upravnog odjela čita pitanja vijećnika kako slijedi:
Vijećnik Željko Križan, postavlja pitanje načelniku tko ažurira internet stranicu i koliko
često i koliko se to plaća.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da stranicu ažurira onaj tko je izabran na temelju
raspisanog javnog poziva, stranica se ažurira jednom tjedno i plaća se 300,00 kn.
Vijećnik Željko Križan daje primjedbu da je uvidio početkom ljeta da na stranici nisu sva
DVD-a, nego samo DVD-i Ivanska, Donja Petrička, Srijedska i Stara Plošćica. Kako do danas
nije ništa promijenjeno zanima ga što je sa ostalim DVD-ima.
Načelnik ne vidi tu nikakve nepravilnosti jer DVD-i koji su dostavili svoje podatke
stavljeni su na stranicu, a za koje nema podataka nisu.
Vijećnik Željko Križan daje primjedbu vezano za kartu općine Ivanska koja se nalazi na
internet stranici općine. Postavlja pitanje gdje se teritorijalno nalazi općina Ivanska, s obzirom
da je iz karte vidljivo da općina Ivanska obuhvaća dio Bereka i Starine.
Načelnik iznosi da je karta netočna i slaže se da to treba promijeniti i još jednom apelira
na vijećnike da za sve što nisu zadovoljni i što nije dobro da upute pitanje ili primjedbe
načelniku ili komunalnom redaru putem obrazaca na web stranici „pitajte načelnika“ i „pitajte
komunalnog redara“ ili na facebook Općine Ivanska.
Vijećnik Damir Dolenac postavlja pitanje predsjednici vijeća što je sa izborom za vijeće
mjesnih odbora s obzirom da je status promijenjen i da načelnik više nema nadležnost nego
općinsko vijeće i predsjednik vijeća.
Predsjednica vijeća nije odgovorila na to pitanje uz objašnjenje da se pitanja za aktualni
sat, temeljem Poslovnika općinskog vijeća postavljaju načelniku i zaposlenicima jedinstvenog
upravnog odjela.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je načelnik nadležan za vijeća mjesnih odbora, i ne
znam odakle vam taj podatak da nije, što me i ne čudi s obzirom da vas puno puta nije bilo na
sjednicama.
U izradi su pravila za rad vijeća mjesnih odbora bez kojih ona neće moći funkcionirati, a njih
ćete dobiti na uvid na sljedećoj sjednici.
Vijećnik Damir Dolenac upućuje pitanje načelniku što je sa poljskim putevima, jel će se
popravljati jer su katastrofa.
Zamjenik načelnika Željko Mavrin iznosi kako je prije mjesec i pol naručen gredelj i
pošpricane površine herbicidom, ali je gredelj odgođen zbog lošeg vremena.
Načelnik iznosi da je plan bio da se dio tih puteva uredi ovaj tjedan, no ne može se ništa
napraviti jer je gredelj u drugoj općini. Nastojat ćemo to sanirati što je više moguće, ali nažalost
ovisimo o vremenskim prilikama.
U naselju Donja Petrička i Paljevine-Kozlani uređeni su bijeli putevi.
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Točka 3.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika da obrazloži II. izmjene i dopune Proračuna za
2014. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić, smatrali smo da je puno važnija problematika financiranja
Općine u smislu izmjena u prihodovnoj i rashodovnoj strani. Posebno je u prihodovnoj strani
došlo do povećanja stoga se proračun povećava za 5 milijuna. Povećanje je temeljeno na
očekivanju kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.
Očekujemo povećanje s osnova poreza, ne mogu reći da će se 100% ostvariti.
U II. izmjenama i dopunama Proračuna povećanje prihoda predviđamo od doprinosa za
korištenje šuma u iznosu od 150.000,00 kn i kratkoročnog kredita od strane financijske
institucije od 104.000,00 kn. Ukupno Proračun iznosi 5.064.000,00 kn. Što se rashoda tiče, tu
se radi i o stavkama koje nismo mogli predvidjeti kao što su trošak EU izbora 87.000,00 kn, za
projekt bežićnog interneta za koji kod donošenja proračuna nismo mogli predvidjeti iznos, a koji
je u početnoj fazi i do kraja mjeseca radovi bi trebali biti završeni.
Imamo povećanje na stavci Dan općine iz razloga što smo imali dane općine kroz 5 dana, a to
su:
-likovna kolonija 4.500,00 kn
-majice za malonogometni turnir MO 2.100,00 kn
-trake za regulaciju prometa 300,00 kn
-plakati, plakete, priznanja 5.500,00 kn
-ogrjevno drvo za krijes 5.000,00 kn
-ukrašavanje sale za Dan općine 1.600,00 kn
-najam pozornice s krovom (3 dana) 7.500,00 kn
-najam i rad sa glazbeno-scenskom opremom (4 dana), rasvjeta i nastup Šlipera 2 dana
8.000,00 kn
-bjelovarsko kazalište (2 predstave) 4.000,00 kn
- snimanje i izrada filma o naseljima Općine Ivanska 7.500,00 kn
-najam Eko WC-a 1.800,00 kn
-prijevoz drva za krijes 1.300,00 kn
- Brkovi 13.800,00 kn
-ivanjski ručak 10.500,00 kn
-Bosutski bećari 14.730,00 kn
-Ivanjski ručak 10.500,00 kn
-Rudek strašni 2.420,00 kn
U Proračun je stavljen kao trošak i dio kratkoročnog kredita Erste banke u iznosu
104.000,00 kn.
Za putovanja na seminare do sada smo potrošili 10.000,00 kn, za isti iznos smo tu stavku i
povećali jer su seminari neizostavni dio budućeg razvoja Općine.
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 13.000,00 kn povećanje jer su održana tri ročišta
tarifa za njih je 10.000,00 kn i 3.000,00 kn sudski spor sa fizičkom osobom vezano uz oštećenje
privatnog automobila na cesti Kolarevo Selo.
Općina je dobila taj spor i odvjetnik će vratiti 3.000,00 kn.
Predviđa se poboljšanje softwarea za razvoj općine. Uvršteno je povećanje od 16.000,00 kn s
osnova uređenja sabirališta mlijeka.
Predviđeno nužno povećanje troškova košenja trave, krčenje živica, čišćenje i ograđivanja
groblja.
Stavka sanacija divljih deponija povećana za 25.000,00 kn, jer smatramo da 15.000,00 kn neće
biti dovoljno. Povećanje sredstava za socijalno ugrožene sa 20.000,00 kn na 30.000,00 kn,
zbog iskazanih potreba građana.
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Predviđa se smanjenje za rad KUD-ova sa 9.000,00 kn na 1.000,00 kn, s obzirom da je
KUD Sloga odbila suradnju s općinom. Kako je u međuvremenu osnovano novo kulturno
umjetničko društvo u Samarici sredstva će dobiti ako budu podnijeli zahtjev.
Ukida se stavka doček Nove godine na otvorenom, predlažem da se ukine stavka Ploščićko
mašinanje s obzirom da je Udruga Ploščićko mašinanje organizirala sama Manifestaciju i
odbila suradnju s Općinom,stoga ćemo ta sredstva prebaciti za održavanje cesta.
Potrošnja vode je smanjena sa 18.000,00 kn na 6.000,00 kn s obzirom na dosadašnje račune
koji su pristigli.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da u izmjenama stoji da je za Manifestaciju Dan općine od
prvotnih planiranih 100.000,00 kn utrošeno 143.000,00 kn, da se povećava manifestacija a
zakida KUD Sloga i da je dosta povećana stavka održavanja groblja.
Vijećnik Ivica Bok daje primjedbu na povećanje stavke ostale usluge tekućeg i
investicijskog održavanja, košnja trave i ostale komunalne usluge su iznenađujuće za 13 groblja
217.000,00 kn,a trava preko glave. Iznosi kako je organizacija za Ivanje aljkavo odrađena i da je
to razbacivanje novaca.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su komunalne usluge odraz potreba, a za Dan općine
u drugim vremenima se nije ni znalo za što su se dani novci.
Smatram da najbolji komentar daju naši žitelji i da se Dan općine može organizirati i
drugačije. Za nagodinu ćemo napraviti sasvim drugačiji koncept.
S obzirom koliko se koriste umanjena su i sredstva za održavanje društvenih domova.
Presuda s elektrometalom je gotovo sama kreirala proračun i izmjene, zaključuje
načelnik.
Kako nije bilo više primjedaba predsjednica vijeća daje Odluku o usvajanju II. izmjenama
i dopunama Proračuna na usvajanje i konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“
usvojena
Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu.
Točka 4.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja ove odluke da podnese
obrazloženje.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi kako je i svima poznato da je raspisan javni poziv.
Pristigle su dvije ponude Komunalije d.o.o. Čazma i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, ponude
sadrže sve što je potrebno. S obzirom da su od cjelokupne dokumentacije najvažnije ponude
one su vam dane na uvid i molim da one ostanu za arhivu.
Načelnik sugerira da se donese odluka o izboru.
Vijećnik Ivica Bok pita koja je cijena za domaćinstvo po ponudi Komunalije Čazma.
Načelnik iznosi da je cijene iznose za domaćinstva 7,01 kn, za poduzeća 10,83 kn i za
obrtnike 7,01 kn. Interesantno je kako Komunalije nisu ništa navele vezano uz održavanje,
nemaju beneficije za ugrožene kategorije.
Priključak kod Komunalija iznosi 5.200,00 kn, a kod Vodnih usluga 3.600,00 kn i još k
tome nude mogućnost da naše komunalno poduzeće vrši priključak.
Vijećnik Željko Križan, povoljnije su Vodne usluge.
Prijedlog načelnika Josipa Bartolčića je da su Vodne usluge iz Bjelovara povoljnije i da je opcija
B puno prihvatljivija , što prije dostignemo prag rentabiliteta nećemo imati obvezu plaćanja.
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Kako nije bilo više pitanja, predsjednica vijeća daje prijedlog načelnika na usvajanje i
konstatira da je sa 9 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ donesena
Odluka o izboru distributera pitke vode na području općine Ivanska.
Točka 5.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika da obrazloži svoje izvješće o radu.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi kako je izvješće dobiveno u sazivu i ako ima nešto za
pojasniti, stoji na raspolaganju.
Vijećnik Željko Križan daje primjedbu da dom u Samarici na kojem je zamijenjena
stolarija nije vatrogasni dom kako piše u izvješću.
Načelnik odgovara kako na domu piše Stari vatrogasni dom.
S obzirom da nije bilo više primjedbi, predsjednica vijeća daje izvješće načelnika na
usvajanje i konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ usvojeno
Izvješće o radu Načelnika općine u vremenu siječanj-lipanj 2014. godine.

Točka 6.
Predsjednica Ivana Peršić, poziva načelnika da obrazloži izvješće o korištenju sredstava
proračunske pričuve.
Načelnik iznosi kako je izvješće dobiveno u sazivu i da su pobrojane sve transakcije.
Vijećnik Ivica Bok postavlja pitanje vezano da donaciju Blajburškom vodu, čemu ta
donacija da li ima tko poznat odavde u Vodu.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da s obzirom da je većina općina sufinancirala, tako smo
i mi.
Vijećnik Milan Žeger postavlja pitanje, da li većina općina sufinancira kuhare i klape.
Načelnik odgovara da šest općina financira Udrugu kuhara.
Na primjedbe za privremeni priključak električne energije u centru Ivanske u iznosu
5.804,01 kn, načelnik ističe da je to priključak za Dan općine, i kako se kutija nalazi u dvorištu
Šumarije. Priključak je privremeni ali kutija ostaje, moći ćemo dalje koristiti po potrebi kao i onaj
gore u centru što je bio za božićni sajam.
Kako nije bilo primjedaba, predsjednica izvješće daje na usvajanje i konstatira da je sa
7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ usvojeno
Izvješće načelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve.
Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva komunalnog redara Milana Grgića da obrazloži svoje izvješće
o radu.
Milan Grgić iznosi kako se u materijalima nalazi izvješće o radu. Moj rad započeo je sa
izradom razne dokumentacije, sudjelovao sam u izradi rješenja. U suradnji sa povjerenicima
5

mjesnih odbora obilazio sam naselja. Donešena je Odluka o komunalnom redu, za čije
pridržavanje ću se truditi postići što bolje rezultate u narednom vremenu.
Vijećnik Milan Žeger daje primjedbu kako će u skorije vrijeme prolaz kroz nogostup do
groblja u Ivanskoj biti zaklonjen, što daje ružnu sliku općine.
Komunalni redar iznosi kako je bilo već pritužbi i da se radi na tome, pa je tako izdano
više od 30 naloga za čišćenje privatnih posjeda. Po neslužbenim informacijama mogu reći da je
u Ivanskoj jedan dio već saniran. Najveći problem nam je što nam nisu poznati vlasnici, ali u
suradnji sa policijom dolazimo do podataka i nastojati ćemo što skorije to riješiti, ističe Milan
Grgić.
Načelnik Josip Bartolčić, s obzirom da sada imamo komunalnog redara, nemamo pravo
ući na privatni posjed, dok ne prođe zakonski rok. Nastojat ćemo sve javne površine da se
očiste od raslinja da slika Općine bude ljepša.
Predsjednica vijeća postavlja pitanje komunalnom redaru, što je sa osobama koje nisu
preuzele kante za otpad.
Komunalni redar Milan Grgić ističe kako u suradnji s Eko florom smo dobili popis.
Javilo nam se oko 20-tak korisnika za kante. Čim utvrdimo tko nema kante, dalje ćemo
postupiti u suradnji s inspektoratom.
Vijećnik Željko Križan, neki ljudi su uzorali jarak i voda ide cestom, ljudi iz Bjelovara koji
imaju šume u Samarici izvlače balvane u grabu, mislim da bi u tom pogledu trebalo nešto
napraviti.
Plan rada je što više biti na terenu, prvenstveno rješavamo ugled Općine, da se očiste
privatne površine uz javne prometnice. A što se tiče izvlačenja stabala u grabe, imali smo slučaj
u Ivanskoj, gdje smo vlasnika upozorili i idući dan je bilo uklonjeno.
Vijećnik Milan Žeger, nijedna pravna osoba ne može prevoziti otpad bez koncesije.
Odnos se temelji na pružatelju usluga i preuzimanje kante nije riješen problem otpada, ugovor
nema osnove.
Načelnik Josip Bartolčić, zadovoljan sam što se bavite komunalnom problematikom.
Osam godina ste šutili kada smo smeće odvozili u vrećama i kamionu, i tada su bili svi
obvezni predavati smeće, a to niste realizirali.
Mi smo ugovor radili na bazi ovlasti koje ima načelnik, a vezano uz uvjete koje Općina ima.
Ugovor je radio odvjetnik Krunoslav Markovinović, ugovor je pregledala policija i ministarstvo
zaštite okoliša.
S obzirom da se ide u razvrstavanje otpada, dio općina ne zbrinjava otpad ni približno kao mi, a
to vrlo brzo može biti na korist našoj općini. Općina Štefanje ima isti problem kao i mi. Za
raspisivanje koncesije uvjet je izraditi elaborat opravdanosti koji je 70.000,00 do 90.000,00 kn, a
za male općine je on negativan.
Predsjednica vijeća izvješće komunalnog redara daje na usvajanje i konstatira da je sa 7
glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ usvojeno
Izvješće komunalnog redara za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
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Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva direktora komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. da
obrazloži Odluku o utvrđivanju visine grobnih naknada na području općine Ivanska.
Direktor Darko Turković iznosi da je grobna naknada razvrstana u 3 razreda:
1. groblje Ivanska
2. groblje Stara Plošćica
3. groblja; Paljevine, Kolarevo Selo (katoličko i pravoslavno), Križic, Samarica, Đurđic,
Donja Petrička, Babinac, Srijedska, Gornja Petrička.
Za groblje Ivanska jedno grobno mjesto 80,00 kn, dva 150,00 kn, tri grobna mjesta
220,00 kn.
Za groblje Stara Plošćica jedno grobno mjesto 60,00 kn, dva 100,00, tri grobna mjesta
150,00 kn.
Za groblja Paljevine, Kolarevo Selo, Križic, Samarica, Đurđic, Donja Petrička, Babinac,
Srijedska, Gornja Petrička jedno grobno mjesto 50,00 kn, dva 90,00 kn, tri grobna
mjesta 120,00 kn.
Za četiri i više grobna mjesta besplatno.
Jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se u gotovini, iznosi direktor
komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. Darko Turković.
Vijećnik Ivica Bok daje primjedbu da je cijena od 150,00 kn godišnje za dva grobna
mjesta 2,40 x 2,50 previše.
Načelnik iznosi da Odluka stupa na snagu 01.01. iduće godine. Grobnu naknadu imaju
sve susjedne Općine, a općina Štefanje ima i puno veće cijene od nas. Naše cijene su sa PDVom.
Kako nije bilo više primjedaba, predsjednica vijeća odluku daje na glasovanje i konstatira
da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ dalo
suglasnost na
Odluku o utvrđivanju visine grobnih naknada na području općine Ivanska.
Točka 9.
Predsjednica vijeća poziva direktora komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. Darka
Turkovića da obrazloži izvješće o radu komunalnog poduzeća .
Direktor Darko Turković iznosi financijski izvještaj poduzeća IVANKOM j.d.o.o. do
30.06.2014. godine. Iz izvještaja je vidljivo da je poduzeće prihodovalo:
od usluga održavanja javnih površina i groblja 112.559,38 kn
- od usluga ukopa i naknade za radove 27.790,00 kn
- od usluga komb. stroja fizičkim osobama 2.357,50 kn
- od usluga izvlačenja kamiona 530,00 kn
- od prodaje materijala za ugradnju 1.489,60 kn
- od prodaje kamiona 20.000,00 kn
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od pasivnih kamata 3,77 kn
od subvencije Općine 40.000,00 kn.
Ukupni prihodi 204.200,25 kn.
Što se tiče rashoda imamo:
materijalne troškove: za čišćenje, održavanje, uredski materijal, rezervni dijelovi, gorivo i
mazivo, otpis sitnog inventara 46.263,89 kn
Usluge: telefon, poštanske usluge, trošak servisa, registracije 22.616,58 kn
Plaće sa porezom i doprinosom iz i na plaće 103.125,12 kn
Vrijednosno usklađenje prodanog a neotpisanog kamiona 15.000,00 kn
Uskrsnica 800,00 kn
Troškovi osiguranja vozila 3.992,29 kn
Trošak prodanog materijala (cijevi, arm.mreža, željezo za stupce) 1.489,60 kn
Bankovne usluge 1.449,42 kn
Zatezne kamate 55,61 kn
Amortizacija 5.520,66 kn
Ukupni rashodi iznose 200.313,17 kn.

Na gorivo otpada 17.500,00 kn,a na kupnju od porezne sitan inventar, trimeri, obuća i
odjeća 16.250,00 kn. Vidimo da je vrijednost kamiona 15.000,00 kn, a prodan je za 20.000,00
kn bez PDV-a, iznosi direktor Darko Turković.
Vijećnik Milan Žeger, ovaj financijski izvještaj djeluje kao izvještaj djeluje kao izvještaj
„kad se netko vrati iz dućana“. Evidentno je da je komunalno poduzeće u tom periodu poslovao
u gubitku od nekih 40.000,00 kn.
Ukazivao sam i prijašnjem direktoru kada se prikazuje kapitalna pomoć općine, brojka
koja iz toga proizlazi je gubitak. Začuđujuće je da je stroj prihodovao samo 2.000,00 kn.
Čudi me da to poduzeće koje je dobilo sredstva posluje sa gubitkom, što se događa sa
poduzećem.
Direktor Darko Turković iznosi da su pozajmice Općine utrošene za kupnju strojeva od
bivšeg poduzeća.
Predsjednica vijeća izvješće daje na usvajanje i konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4
glasa „suzdržan“ usvojeno
Izvješće o radu komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o.
Točka 10.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika da izvijesti vijeće o provedenom natječaju za izbor
direktora komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o.
Načelnik Josip Bartolčić izvještava da su se na natječaj javila dva kandidata, jedan sa
područja naše općine Dejan Dokuš, a drugi iz Grubišnog polja Antun Furjan. Pristigle ponude su
kompletirane. Nakon intervjua i razgovora s kandidatima dajem prednost Antunu Furjanu iz
Grubišnog Polja pošto može odmah početi s radom jer ima iskustva uz probni rad od šest
mjeseci.
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Točka 11.
Vijećnik Dražen Orlović ispred Kluba vijećnika koalicije NSH-HSLS daje prijedlog da se
umjesto Marine Petrić koja je član Odbora za društvene djelatnosti imenuje Ivana Peršić.
Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća prijedlog daje na glasovanje i
konstatira da se sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ prihvaća
Izmjena Odluke o imenovanju članova radnih tijela općinskog vijeća.
Točka 12.
Predsjednica vijeća poziva vijećnike da ukoliko imaju pitanja koja nisu bila tema dnevnog
reda da se jave za riječ.
Vijećnik Ivica Bok, što se radi na pitanju fasada, termo izolacije?
Mi se ove godine nismo prijavili. Projekt treba financirati sa 2,5-5%. Kao i dosada i ove
godine natječaj provodi županija. Općina Berek je dobila milijun kuna, a pristiglo im je 40
ponuda. Vidjet ćemo kako će to riješiti Općina Berek, jer bolje da učimo na tuđim greškama
nego na vlastitim. Općina Ivanska će se nagodinu javiti na natječaj, nadamo se da će do tada
dug sa Elektrometalom biti na pola riješen, iznosi načelnik Josip Bartolčić.
Vijećnik Željko Križan daje primjedbu da je pohvalno što rad sjednice prate mediji, vrlo
parcijalno iznose točke dnevnog reda, neke izostave, a neke manje bitne razrade do najsitnijih
detalja.
Načelnik izvješćuje vijećnika Željka Križana da su ručnici predani župniku Marijanu
Pavloviću koji ih je odnio u župni ured. Što znači da je rađeno kao i dosada. Informacija je bila
potpuno, potpuno kriva.
Vijećnik Željko Križan iznosi da su ljudi vidjeli i pitali, a ručnici nisu završili u župnom
uredu. Činjenica je da su ih pokupili djelatnici Ivankom j.d.o.o.
Kako više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća zaključila je rad 9. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ivanska u 22,32 sata.

Zapisničar:
Nikolina Šlogar

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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