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Klasa:021-05/13-01/7 
Urbroj: 2110/02-01-13-6 
Ivanska, 07.12 .2013.  
 
 
 

ZAPISNIK  
o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska održane 05.12.2013. godine  u dvorani za sjednice 
Općine Ivanska  s početkom u 19,00 sati . 
 
 Nazočni vijećnici:  Ivica Bok , Josip Crljenak , Ivan Cvitković,  Antonia Grgić, Željko Križan, Dražen  
Orlović , Milenko Orober   , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima Strmota, Miroslav Trgovac. 

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

Mavrin , v.d. direktor KOMI d.o.o. Darko Turković, načelnik Policijske postaje Čazma Mirko Cindrić, 
komunalni redar Milan Grgić, povjerenik Mjesnog odbra Stara Plošćica Mladen Marinković i predstavnici  
Super Radio Čazme . 

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, predlaže dnevni red, na koji nije bilo 
izmjena i  dopuna  i konstatira da je   je dnevni red usvojen sa 11 glasova  “za”, odnosno jednoglasno. 
 

 
D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1.sjednice općinskog vijeća 
2. Aktualni sat 
3. Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Ivanska za razdoblje 01.01.-30.09.2013. 
4. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o najmu plinske distributivne mreže 
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća 
6. Donošenje odluke o ostvarivanju prihoda mjesnih odbora od prihoda ostvarenih najmom 

društvenih i vatrogasnih domova 
7. Donošenje odluke o najmu i cijeni najma vatrogasnih i društvenih domova na području općine  
8. Donošenje odluke o imenovanju osoba zaduženih za financijsko poslovanje mjesnih odbora 
9. Donošenje odluke o izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća 
10. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 
11. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu 
12. Donošenje odluke o imenovanju  Odbora za Statut i poslovnik i normativnu djelatnost 
13. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za financije i Proračun 
14. Donošenje  odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama 

15. Različito  
 

Predsjednica  vijeća predlaže da  se treća  točka  dnevnog reda za koju izvješće podnosi  načelnik 
Policijske postaje Čazma , odradi prije točke 1.i 2.  kako   izvjestitelj ne bi dugo čekao. 
 

 
 
Ivica Bok se ne slaže sa prijedlogom predsjednice , jer smatra da je dnevni red usvojen i da načelnik 

policijske postaje Čazma može čekati . 
 
Nakon kraće rasprave, predsjednica vijeća sukladno svojim ovlastima odlučuje da  se  3.  točka 

dnevnog reda   obradi prije točki 1. i 2. , te  daje riječ načelniku policijske postaje Čazma . 
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Točka 3.  
Načelnik policijske postaje Čazma Mirko Cindrić,  pozdravlja sve nazočne,  čestita na izboru 

načelniku , zamjeniku načelnika i vijećnicima , te izražava želju za dobrom suradnjom na obostrano 
zadovoljstvo .  

Nakon toga Mirko Cindrić podnosi izvješće o stanju sigurnosti  na području Općine Ivanska  za 
razdoblje 01.01.-30.09. 2013. godine  kako slijedi: Na području Općine Ivanska u navedenom periodu 
evidentirano je 15 kaznenih djela, 13 prometnih nesreća, 37 prekršaja (od toga 4 prekršaja protiv javnog 
reda i mira) te 10 ostalih događaja. 

Kaznenih djela bilo je u  2012. godini  16 , a u  privih devet mjeseci 2013.  15 kaznenih djela,  
prometnih nesreća evidentirano je u 2012. godini 12, a u prvih devet mjeseci 2013 evidentirano je 13 
prometnih nesreća , uz napomenu da nije bilo smrtno stradalih,a okolnosti  koje su dovele to prometnih 
nesreća bile su  neprimjerena brzina, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti,  nepropisno uključivanje u 
promet , nepropisno kretanje vozila na kolniku, te ostale greške vozača. Vezano uz prekršajnu 
problematiku , prekršaji su se odnosili uglavnom na  remećenje javnog reda i mira zaključio je svoje 
izvješće načelnik Mirko Cindrić. 

Predsjednica vijeća poziva  nazočne da ukoliko imaju pitanja da se obrate  načelniku policijske 
postaje.  

Za riječ se javio načelnik Josip Babrtolčić, koji  pohvaljuje izvješće jer je broj prekršaja u padu u 
odnosu na prethodne godine.  Izražava želju za dobrom suradnjom i na dalje , a sve u smislu  zaštite 
imovine i života naših žitelja . 

Buduću da za načelnika policijske postaje , nije bilo pitanja, predsjednica vijeća  Ivana Peršić mu 
zahvaljuje na izvješću i odazivu na sjednicu. 

 
Točka 1. 

Predsjednica vijeća ,  zapisnik sa 1. radne sjednice daje na usvajanje. 
Ivica Bok, daje primjedbu da nije imao vremena pročitati zapisnik jer  ga je dobio   par minuta prije 

početka sjednice i nije ga uspio ni pročitati. 
Načelnik Josip Bartolčić,  izvješćuje da  je zapisnik  bio puno puta na izmjeni i nije išao van s 

materijalima  sve dok nije bio   u čistopisu ispravan. 
Nakon toga predsjednica vijeća zapisnik sa 1. radne sjednice daje na usvajanje  i konstatira da je 

zapisnik sa 1. radne sjednice  usvojen sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“. 
 

Točka 2.  
Predsjednica  vijeća  poziva vijećnike  da se sa svojim pitanjima uključe u rad tijekom trajanja  

aktualnog sata. 
Ivicu   Bok, zanima da li će i u buduće dobivati sazive za radne sjednice bez materijala, traži odgovor 

od predsjednice vijeća . 
Predsjednica Ivana Peršić, odgovara da je u sazivu  dostavljen materijal koji je bio pripremljen , dok je 

sav materijal potreban za rad ove sjednice dobiven  prije početka . 
Nenad Rajčević,  kao županijski vijećnik  ističe da je to sasvim  u redu jer i sam dobiva materijale za 

županijsku skupštinu   prije početka same sjednice. 
Nenad Rajčević, upućuje pitanje načelniku,kada će biti riješen problem grijanja u domu Paljevine. 
Josip Bartolčić,  odgovara da će se napraviti plan investicijskih ulaganja  za sve mjesne domove , 

kako bi se oni ravnomjerno uređivali . Što se doma Paljevine tiče  plan je  da bi se u iduće dvije godine  
trebalo riješiti grijanje.  

Željko Križan, postavlja pitanje načelniku  kako to da ista usluga odvoza smeća u nekim mjestima  
iznosi 11,25 kn po odvozu  , dok u drugim mjestima  ta ista usluga iznosi 22,50 kn, te ga zanima zašto su 
računi za odvoz smeća došli  07.11. sa valutom plaćanja 15.10.  

Josip Bartolčić,  odgovara da  se smeće u  naselju Ivanska odvozi svake srijede  i to se plaća 45,00 
kn  mjesečno, dok je odvoz smeća u drugim naseljima za sada svake druge srijede .Načelnik se osvrće 
na odluku vijeća iz  bivšeg saziva, te napominje kako je  po toj odluci odvoz  bio skuplji nego sada, a   
vijećnik Željko Križan je glasao za tu odluku koja je bila nepovoljna za sva okolna naselja osim za Ivansku  
i  nije  se protivio  donošenju  iste, a na upit načelnika zašto je glasao za takvu odluku, vijećnik je 
odgovorio da ne zna. Odvoz smeća ne samo da je povećan dvostruko , već cijeni da je  preko 90 % 
domaćinstava obuhvaćeno organiziranim odvozom smeća. Što se tiče računa  došlo je  do pogreške 
prilikom obračuna  iznosa koje su dobili korisnici i trebalo je vremena da se to ispravi.Na račune  neće biti  
obračunata zatezna kamata.  

Šima Strmota, zanima ga da li će i ubuduće biti sazivano vijeće bez dostave materijala koji su na 
dnevnom redu, pitanje upućuje predsjednici vijeća. 

Ivana Peršić, dogovara da će se ubuduće  nastojati dostaviti  materijali za svaku točku dnevnog reda. 
Antonija Grgić, postavlja pitanje Ivici Bok,  zašto DVD Ivanska nije dao Vatrogasni dom Ivanska za 

održavanje božićnog sajma. 
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Ivica Bok,  odgovara da je DVD Ivanska pod kriminalističkom istragom,  da je sva dokumentacija o 
poslovanju društva tamo , te da su u domu vatrogasni kamioni koje ne smiju izvesti van radi smrzavanja 
vode , jer u  domu nema grijanja i da on sam nije mogao donijeti odluku o tome da se u vatrogasnom 
domu  održi božićni sajam. Na sastanka upravnog odbora od 12 članova odazvala su se 3 i  shodno tome 
odluka  o održavanju božićnog sajma u vatrogasnom domu  nije mogla biti donesena.  

Željko Križan, pohvaljuje načelnika vezano uz uređenje mjesnih groblja. No zanima ga  da li je 
načelniku poznato da se  parcela 1350/1 u Samarici  nalazi u privatnom vlasništvu  i da je dosta sati rada 
uloženo na njenom uređenju , te ga zanima tko će to platiti, s obzirom da je vlasnik te parcele pokojni. 

Josip Bartolčić , odgovara da  ti sati rada neće nikom biti naplaćeni, ali da u svakom mjestu se uz 
groblje veže neka  privatna parcela koja nije uređena,  te da se u sklopu uređenja  istog  očisti i dio 
privatnog. Što se tiče vlasnika te parcele  istina je da je pokojni , no pravni nasljednik je njegov sin  koji je 
dao pisanu izjavu da odobrava radove. 

Željko Križan, pohvaljuje nasipavanje puteva sitnim kamenom, no ističe da to nije dobro jer  su kiše 
učinile svoje i više od 30% kamena je propalo u put i na proljeće opet ti putevi neće biti za upotrebu. Pita 
načelnika zar nije trebalo dovesti krupniji kamen koji ne bi propadao. 

Josip Bartolčić, odgovara da najbolji sud o tome da li je cesta dobro nasipana ili ne daju mještani. Za 
sada  takvih primjedaba nema , a kada oni budu tvrdili da nisu zadovoljni , onda će se  to organizirati na 
drugačiji način. 

Ivan Cvitković, pita načelnika kolika je cijena najma šatora koji se koristi za manifestaciju božićnog 
sajma. 

Josip Bartolčić,  odgovara   da šator neće općina platiti ni lipe , jer je gospodin Kudumija donirao šator 
za  održavanje božićnog sajma. 

Miroslav Trgovac,  pita  načelnika da li se šta radi vezano uz EU fondove , budući da se po drugim 
općinama radi , a kod nas ništa. 

Josip Bartolčić,  odgovara da  dolaskom na vlast nije zatekao niti jedan  projek koji bi se mogao 
kandidirati pri EU fondovima. Za to je potrebno niz predradnji,  a jedna od njih je i Programom ukupnog 
razvoja  koji će biti prezentiran na idućoj sjednici vijeća .  

Ivica Bok,  pita načelnika  s obzirom da su raspušteni Mjesni odbor da li  postoji rok za raspisivanje 
izbora za Mjesne odbore. 

Josip Bartolčić, odgovara  da mjesni odobri moraju biti ustrojeni temeljem statuta i njihovo buduće 
poslovanje mora biti vezano sukladno pozitivnim zakonskim propisima i kad se to uskladi raspisat će se 
izbori za vijeća Mjesnih odbora. O tome  kako su nam neki Mjesni odbori radili najbolje govori činjenica  
da je u Staroj Ploščici zapečaćena mjesna vaga  od strane nadležnih institucija. Inače Mjesni odbor nije 
radio   po Statutu i novac od raznim manifestacija nije polagan na žiro račun općine, te se  ne zna gdje je 
utrošen. No sve će se to vrlo brzo znati kad se završi krim obrada.  

S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća zaključila je aktualni sat. 
 

Točka 4.  
Predsjednica vijeća , Ivana Peršić poziva općinskog načelnika da podnese obrazloženje u svezi 

potrebe donošenja predložene odluke. 
Načelnik, Josip Bartolčić, upoznaje nazočne  da je Elektrometal d.o.o izgubio distribuciju plina na 

području županije  zbog teškoća u poslovanju , te da je Bjelovarsko-bilogorska županija sa  Elektrometal 
distribucija plina   sklopila ugovor o koncesiji za održavanje plinske mreže. 

Općina Ivanska kao vlasnik  plinske mreže na svom području ovim bi potpisivanjem ugovora  
Elektrometalu distribucija plina dala  plinsku mrežu u najam, te pravo korištenja, upravaljanja i održavanja  
plinske distributivne mreže na svom području. Do sada  se za taj najam nije ništa plaćalo, a  u prijedlogu  

 
 
Ugovora o najmu  Elektrometal  distribucija plina  Općini bi  plaćao  najamninu u iznosu od 0,022 kn po 
m3 plina isporučenog kupcima na području naše općine zaključio je svoje izlaganje općinski načelnik. 

S obzirom da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća Odluku o  sklapanju ugovora 
o najmu plinske distributivne  mreže daje na usvajanje , te konstatira da je sa 10 glasova “za” i  1 glas 
“suzdržan” usvojena  

Odluka  o sklapanju ugovora o najmu  plinske distributivne mreže. 
 

 
Točka 5.  

Kako je predlagatelj  odluke o izmjeni i dopuni poslovnika općinski načelnik predsjednica vijeća 
poziva ga da podnese  obrazloženje.  

Općinski načelnik, pojašnjava da  se ovdje radi  o tehničkim pitanjima  te predlaže  izmjenu 
poslovnika kako slijedi: 
Mijenja se članak  20. i to tako da se iza stavka  3. doda stavak 4. koji glasi  
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Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu dati i amandmane. 

 
  Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
 
 U članku 26 dodaje se stavak 1. koji glasi : 

Općinsko vijeće donosi Statut općine, Poslovnik općinskog vijeća, odluke i programe rada, 
Proračun, godišnji i polugodišnji obračun proračuna, deklaracije, rezolucije, mišljenja i zaključke te daje 
izvorna tumačenja akata koje je donijela. 
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte, zaključke i rješenja. 
 
 Dosadašnji savak 1. postaje stavak 2.  
 
Iza članka 26. dodaju se novi članci  27, 28 i 29. koji glase:  
 
Članak 27. 

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga općine koji imaju opći značaj za 
građane, pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno određuju 
pitanja od interesa za općinu. 
Programom i planom rada utvrđuju se godišnji ili višegodišnji sadržaj i dinamika rada, te nositelj, izvršitelj i 
vrijeme izvršenja zadataka. 
Deklaracijom se izražava opće stajalište općinskog vijeća o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine. 
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom području iz samoupravnog djelokruga kao i 
mjere koje treba provesti. 
Mišljenjem se izražava stav općine o nekom pitanju iz mjerodavnosti tijela središnje državne uprave. 
 
Članak 28. 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga 
pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, za koje nije predviđeno donošenje drugog akta. 
 
Članak 29. 
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte, zaključke i rješenja u slučajevima određenim zakonom i 
drugim propisima kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svog djelokruga. 
 
Iza članka 26. dodaju se novi članci 27. , 28. i 29., a ostali članci mijenjaju brojeve nastavnim 
redoslijedom od broja 29 na više. 
 

U članku 64.  briše se stavak 3. i dodaju stavci 3. – 9., a dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 
10. i 11. 

Predsjednica  općinskog vijeća nakon završenog izlaganja izvjestitelja otvara raspravu o 
prijedlogu izvjestitelja. 

 
Prijave za raspravu primaju se kad se otvori rasprava te u tijeku rasprave sve do njezina 

zaključenja. 
Brigu o redoslijedu prijavljivanja vodi službenik upravnog odjela općine zadužen za obavljanje 

stručnih poslova za općinsko vijeće. 
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ članovima općinskog vijeća redom kojim su se prijavili. 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i to prema prihvaćenom dnevnom redu. 
Član općinskog vijeća  može se za raspravu prijaviti jednom o istoj temi. 
U raspravi se govori u pravilu s mjesta sjedenja. 

U članku  65. briše se stavak 1. 
 
Nakon izlaganja načelnika, predsjednica vijeća poziva  nazočne da se uključe u raspravu. Kako se 

nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća  daje na usvajanje izmjene i dopune Poslovnika  općinskog 
vijeća Općine, te konstatira da ja sa 10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan usvojena  

Odluka o  izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Točka 6. 
Izvjestitelj , po ovoj točci dnevnog reda je općinski načelnik izvijestila je nazočne predsjednica vijeća, 

te ga poziva da podnese obrazloženje.  
Načelnik Josip Bartolčić, izvješćuje nazočne da je potrebno donijeti ovakvu odluku da bi se  sav 

prihod koji mjesni odbori ostvare uplatio na poslovni račun  Općine Ivanska. Mjesni odbor ne može imati 
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druge prihod  izuzev prihoda iz proračuna i dotacija.  Mjesni odbori i vatrogasna društva će i dalje biti 
korisnici svojih domova , no kada ih budu iznajmljivali taj će prihod morati prikazati odnosno krajnji 
korisnici će ga morati uplatiti  u Proračun Općine. 

Mladen Marinković pita načelnika  kako  se misli riješiti probleme mjesnog doma Stara Plošćica koji 
ima 4 vlasnika. 

Josip Bartolčić, odgovara  da će općina podnijeti zahtjev za uknjižbu vlasništva i to početkom iduće 
godine. 

Milenko Orober, pita šta je sa domom u Kolarevom Selu , odnosno kakav je njegov status. 
Načelnik, Josip Brtolčić, odgovara da Kolarevo Selo  nema dom, već se prostor koji se koristi za 

potrebe sela nalazi u vlasništvu  županije, odnosno osnovne škole.  Problem vlasništva će se rješavati sa 
županijom, a kada se riješe vlasnički odnosi i taj ćemo objekt sanirati. 

Kako se nitko više nije uključivao u  raspravu, predsjednica vijeća predmetu odluku daje na usvajanje 
i konstatira da je  sa 8 glasova „za „ i 3 glasa „suzdržan“ usvojena  

 
Odluka o ostvarivanju prihoda mjesnih odbora od prihoda ostvarenih najmom društvenih i 

vatrogasnih domova. 
 

Točka 7. 
Predsjednica vijeća, izvješćuje nazočne da je predlagatelj ove točke dnevnog reda načelnik , te ga 

poziva da podnese  obrazloženje. 
Načelnik , Josip Bartolčić izvješćuje da je u suradnji  sa povjerenicima  Mjesnih odbora   napravljen 

cjenik  i namjena korištenja društvenih i vatrogasnih domova, te daje pregled   cijena i namjena kako 
slijedi: 

 
1. Društveni dom Ivanska  
 

Cijena  (kn) Namjena 

1.800,00  Svatovi  

700,00  Rođendani i ostale manifestacije sličnog 
sadržaja  

 Organizacija zabava trećim licima- zabranjeno 

Bez naknade  Karmine  za mještane  

400,00 Karmine za vanjske  korisnike  

Bez naknade  Svi korisnici proračuna za održavanje 
skupština i drugih manifestacija od interesa za 
Općinu Ivanska  

Bez naknade  Za Udrugu umirovljenika Ivanska  

  
               
 
 
       U navedene cijene uključen je inventar i posuđe. 
 2. Najam Vatrogasnog doma Ivanska  iznosi 300,00 kn. 

Svi korisnici koji će koristiti Društveni i Vatrogasni dom Ivanska  plaćaju odvoz smeća o svom 
trošku. 
3. Društveni dom Stara Plošćica  
 

Cijena  (kn) Namjena 

800,00  Svatovi  za mještane –mlada iz mjesta 

1.200,00 Svatovi  mladenci iz mjesta   

1.600,00 Svatovi – za ostale izvan naselja Stara 
Plošćica  

Bez naknade  Karmine  za mještane  

 Zabave   su zabranjene  

400,00 Rođendani i ostale slične manifestacije  

                     U navedene cijene uključen je inventar i posuđe, a odvoz smeća se plaća dodatno. 
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4. Društveni dom Paljevine  
. 

Cijena  (kn) Namjena 

100,00  Karmine  za mještane  

300,00 Ostali skupovi za mještane    

300,00 Karmine za mještane susjednih sela  

500,00  Ostali  skupovi za mještane iz susjednih sela  

1.000,00 Ostali gosti   

                     Smeće nakon događaja uklanja organizator o svom trošku. 
 
5.  Društveni dom Đurđic  
  

Cijena  (kn) Namjena 

200,00  Rođendani, krstitke i slično 

200,00 Karmine  
 

                      
Korištenje posuđa naplaćuje se u iznosu od 100,00 kn  
Smeće nakon događaja uklanja organizator o svom trošku. 

 
6.  Vatrogasni dom  Srijedska  
 

Cijena  (kn) Namjena 

1.000,00 Svatovi 

1.500,00 Zabave 

200,00 Rođendani, krstitke i sl. 

Bez naknade  Karmine za mještane uključujući i suđe  

Bez naknade  Vatrogasni  sastanci  

Bez naknade   Sastanci MO 

 
Komplet suđa se naplaćuje  po cijeni od 2kn po osobi. 
Članovima DVD-a Srijedska dom se iznajmljuje za 50% iznosa najma za određenu potrebu. 
Mještanima koji su financijski sudjelovali u uređenju doma, a nisu iskoristili to pravo, prilikom 

iznajmljivanja iznos najma se umanjuje za iznos koji su dali za uređenje.  
Smeće zbrinjava organizator o svom trošku. 

 
7. Društveni dom Srijedska 
 

Cijena  (kn) Namjena 

Bez naknade  Mještanima  za privatne potrebe  

 Ostalima se ne iznajmljuje  

 
8. Vatrogasni dom Gornja Petrička  
  

Cijena  (kn) Namjena 

100,00 Svatovi za mještane  

100,00 Karmine  za mještane  

100,00 Krstitke za mještane  

Bez naknade  Zabave DVD Gornja Petrička  

200,00 Svatovi za vanjske korisnike  

150,00 Karmine za vanjske korisnike  

150,00 Krstitke za  vanjske korisnike  

300,00 Zabave –vanjski korisnici  

 
9. Društveni dom Utiskani  
 

Cijena  (kn) Namjena 

Bez naknade  Karmine za mještane  

200,00 Rođendani i slična događanja  

Organizator snosi trošak  odvoza smeća  
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10. Društveni dom Križic  

 Cijena  (kn) Namjena 

50,00 Svatovi za  mještane  

Bez naknade  Karmine  

30,00 Rođendani i ostalo  

 
Za vanjske korisnike  sve se cijene uvećavaju za 30 kn, a svi korisnici plaćaju  mjesečnu  

naknadu za odvoz smeća . 
 
11.  Vatrogasni dom Samarica  
 

Cijena  (kn) Namjena 

Bez naknade  Za sve  mještane bez obzira na vrstu  
korištenje  

2.000,00 Zabave za vanjske korisnike  

200,00 Rođendani i ostale manifestacije za vanjske 
korisnike  

 
12. Društveni dom Rastovac  
 

Cijena  (kn) Namjena 

Bez naknade  za mještane  bez obzira na vrstu korištenja   

 Ostalima se ne iznajmljuje  

 
13. Društven dom Babinac 
 

Cijena  (kn) Namjena 

Bez naknade  Za  sve mještane  bez obzira na vrstu 
korištenja   

200,00 Svatovi za vanjske korisnike  

100,00 Krstitke,  rođendani i sl. za vanjske korisnike  

 
14. Vatrogasni dom  Donja Petrička  

Cijena  (kn) Namjena 

200,00  Za mještane (svadbe, krstitke, karmine ) 

 Za članove  DVD korištenje doma  umanjuje se 
za 50%  

Bez naknade  Zabave u organizaciji NK Moslavina i DVD  

500,00 Svatovi –vanjski korisnici  

500,00 Zabave –vanjski korisnici  

 
 
Nakon izlaganja , općinskog načelnika, za riječ se javio Ivica Bok koji  ističe da vatrogasni dom u 

Ivanskoj nije u  vlasništvu RH. 
Josip Bartolčić, odgovara da su  sva doborovljno vatrogasna društva  državna pa tako i domovi. 
Nakon  toga predsjednica vijeća predmetu odluku daje na  usvajanje , te konstatira da je sa  8 

glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojena  
Odluke o namjeni  i cijeni najma vatrogasnih i društvenih domova na području općine  
Ivanska. 

 
Točka 8.  

Izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda je općinski načelnik, stoga ga predsjednica vijeća poziva na 
podnese obrazloženje odluke. 

Načelnik ,Josip Bartolčić ,  predlaže da se za osobe   zadužene za financijsko poslovanje mjesnih 
odbora imenuju povjerenici mjesnih odbora dok se ne izaberu  predsjednici  mjesnih odbora sukladno  
zakonskim odredbama .Povjerenici bi bili zaduženi za to da  krajnjim korisnicima ispišu uplatnicu  prema 
važećem cjeniku  i da o tome obavijeste   službe u  općini kako bi im se ispostavio račun.  

S obzirom da se nitko nije javio za sudjelovanje  u raspravi, predsjednica vijeća   predmetnu Odluku 
daje na usvajanje , te konstatira  da je Općinsko vijeće općine Ivanska  sa  8 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  
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Odluku o imenovanju osoba zaduženih za financijsko poslovanje mjesnih odbora. 
 

Točka 9. 
Predsjedavateljica poziva općinskog načelnika da obrazloži  prijedlog odluke. 
Josip Bartolčić, načelnik općine ukratko pojašnjava  da se odbori osnivaju  kako bi vijeće i načelnik 

lakše radili. Do sada neki odbori nisu opravdali svoje postojanje, a jedan od tih odbora je i odbor za 
gospodarstvo i razvoj, jer taj odbor nije mogao  predlagati nikakve odluke . Razvoj obrta , poduzetništva i 
gospodarstva  vezan je uglavnom uz pojedinačne  korisnike, te je njegova uloga uglavnom  svedena na 
savjetodavno tijelo.  Prijedlogom Odluke predviđaju se  nova radna tijela i to  Odbor za mlade, Odbor za  
kulturu i prosvjetu i  Odbor za sport zaključio je svoje izlaganje općinski načelnik.  

Ivica Bok, smatra da nje dobro da    općina nema odbor za gospodarstvo. Ako  prije odbor nije dobro 
radio  znači da nisu bili imenovani dobri ljudi odnosno gospodarstvenici. Možda   bi bilo dobro da se  u 
njega  uključe ljudi koji bi  radili  na projektima za gospodarstvenike. 

Načelnik,  odgovara da u suštini taj odbor nema svrhe, jer svi projekti  prema EU fondovima vezani su 
za pojedince kao pravnu ili fizičku osobu i sami se moraju kandidirati. Općina može samo davati 
informacije , eventualno savjet ili biti tehnička podrška. 

Budući sa se nitko više nije javio za raspravu, predsjednica vijeća  predmetnu odluku daje na 
glasovanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“  Općinsko vijeće Općine Ivanska, 
usvojilo je 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke  o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća. 
 
 

Točka 10. 
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ,  Općinsko vijeće  Općine Ivanska  sa 8 glasova „za“ i 3 

glasa „suzdržan“  donosi  
Odluku da se u odbor za društvene djelatnosti imenuje: 

- Josip Crljenjak  iz Gornje Petričke  , predsjednik 
- Dario Milardović iz  Rastovca , član 
- Željko Grgić iz Srijedske , član 
- Josip Haman iz Ivanske, član 
- Sabina Dautanac iz Stare Plošćice , član 

 
Točka 11.   

 
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ,  Općinsko vijeće  Općine Ivanska  sa 8 glasova „za“ i 3 

glasa „suzdržan“  donosi  
Odluku da se u odbor za poljopivredu imenuje : 

- Miroslav Trgovac iz  Donje  Petričke  , predsjednik 
- Ivica Barić iz Ivanske  , član 
- Josip Rukovanjski iz Đurđica  , član 
- Darko Turković iz Utiskana , član 
- Mladen Marinković iz Stare Plošćice , član 

 
 

Točka 12. 
Odbor za izbor i imenovanje , predlaže da se u Odbor za  Statut i Poslovnik i normativnu djelatnosti  

imenuju :  

- Ivana Peršić iz Križica, predsjednica  
- Ivica Bok  iz Ivanske  , član 
- Miroslav Trgovac iz  Donje Petričke , član 

 
Na izneseni prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, vijećnik Ivica Bok se javlja za riječ  te izjavljuje da 

ne prihvaća da bude član  navedenog odbora. 
Nakon  toga Odbor za izbor i imenovanje predlaže da se umjesto Ivice Boka  u  Odbor za Statut i 

Poslovnik i normativnu  djelatnost imenuje Ivan Cvitković. 
Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća  izmijenjen prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje daje na glasovanje te konstatira da  Općinsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“donosi   

Odluku da se u  Odbor za  Statut i Poslovnik i normativnu  djelatnost imenuje: 

- Ivana Peršić iz Križica, predsjednica  
- Ivan Cvitković iz Đurđica  , član 
- Miroslav Trgovac iz  Donje Petričke , član 
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Točka 13. 
 Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, Općinsko vijeće  Općine Ivanska  sa 8 glasova „za“ i 3 

glasa „suzdržan“  donosi   
Odluku da se u Odbor za financije  i Proračun imenuje: 

1. Nenad Rajčević iz Paljevina, predsjednik 
2. Dražen Orlović iz Paljevina, član, 
3. Josip Crljenjak iz Gornje Petričke , član  

 
Točka 14. 

Predsjednica vijeća poziva komunalnog redara,  kao predlagatelja da podnese  obrazloženje 
prijedloga odluke.  

Milan Grgrić, iznosi da je ovu odluku  važno donijeti prvenstveno radi stanovnika i očuvanja javnih 
površina, a zatim i radi kontrole načina držanja i kretanja pasa i drugih kućnih ljubimaca. Bez  odluke ne 
možemo kontrolirati niti zabraniti šetanje ili puštanje pasa na javnim površinama i mjestima navedenima u 
odluci. Tako se temeljem odluke regulira ili zabranjuje puštanje pasa na javne površine te na dječja 
igrališta i slične prostore za djecu, određuje na koji način ih se smije voditi, a na kraju i postupa po 
kaznenim odredbama u slučaju uzastopnog kršenja odluke. Odluka ima nekoliko cjelina i to: 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

U člancima od 4. – 8. definirano je na koji način se dozvoljava držati kućne ljubimce i kako se brinuti o 
njima te se određuje da pas mora biti cijepljen, upisan u upisnik pasa, označen oznakom sukladno ZOV-u 
(mikročip) posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati uvijete za njegovo držanje (čl.6.) te ga ne smije 
napustiti ili mu ograničavati kretanje uzrokovanjem boli.  U člancima 9. i 10. se zabranjuje  uvođenje  
pasa u građevine javne namjene, trgovine prehranom i zdravstvene ustanove, dopušta se u objekte 
navedene u odluci uz dozvolu vlasnika objekta istaknutu na ulazu. Zabranjuje se puštanje na javne 
površine bez nadzora te se obavezuje vlasnika da očisti javnu površinu ako je ljubimac onečisti.  
III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA U 

 čl. 11. – 13. definiraju  način kontrole razmnožavanja ljubimaca i brigu o mladunčadi. 
 

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA 
Ovaj dio odluke je specificiran samo za pse 
Čl. 14. sukladno ZOV-u određuje obaveze kojih se mora pridržavati da bi se psa moglo držati 
Čl. 15. i 16. Uređuju način i uvijete držanja opasnog psa (čl.2. st.10.) te načine kada pas smije biti 
slobodan. A ako je vezan, u čl.16. se određuje minimalna dužina lanca. 
Također obavezuje vlasnika postaviti odgovarajuću oznaku koja upozorava na psa. 
Čl. 17. i 18. Određuje način postupanja sa psima koji remete mir mještana i psima za koje se može 
utvrditi da su zanemareni ili trpe bol.  
 

 
 
 
V. KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE 

- čl. 19. Određuje obavezu vođenja psa po javnim površinama na povodcu te obavezno vođenje opasnog 
psa od strane punoljetne osobe i sa zaštitnom košarom. 

VI. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 

 čl. 21. – 25. definiraju  način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,dužnost posjednika da 
nadoknadi štetu koju životinja počini, obavezu Općine da sklopi ugovor sa skloništem za životinje koje će 
obavljati navedene radnje 

VII. NADZOR 

u čl. 26. I 27. Odluka ovlašćuje komunalnog redara da obavlja nadzor nad provođenjem odredbi Odluke i 
naplati novčanu kaznu prekršitelju. 

VIII. KAZNENE ODREDBE – usklađene sa zakonom zaključio je svoje obrazloženje komunalni redar 
Milan Grgić. 

Željko Križan, pita šta je sa stanovnicima koji  žive na rubnom području , konkretno u Samarici i 
primarno drže pse radi zaštite usjeva od divljih životinja, a ne kao kućne ljubimce, koji je tretman tih pasa. 
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Da li će se ti ljudi kažnjavati za zanemarivanje životinja, ako netko prijavi da je pas primjerice  svezan u 
kukuruzima.  

Milan Grgić, odogovara da je Zakon propisao koje su radni psi .  Komunalni redar neće ići od kuće do 
kuće i provjeravati u  kako su psi vezani , nego će izlaziti na teren  po dojavama. Naravno da se  neće 
vlasnik odmah kažnjavati , već će se dati mogućnost vlasniku da ispravi nepravilnost, a ukoliko to ne učini 
u određenom roku onda će se postupati u skladu za Zakonom. 

Kako se dalje nitko nije uključivao u raspravu predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje 
, te konstatira da je sa  8 glasova “za “ i 3 glasa “suzdržan”  usvojena  

 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, 

uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama. 

 
Točka 15. 

Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se javio načelnik  Josip Bartolčić, koji  nazočne upoznaje da 
je  od  izvanredne Skupštine KOMI d.o.o. do danas , obavljeno niz razgovora sa odvjetnicima , te da se je 
došlo do zaključka da je potrebno osnovati  novo komunalno poduzeće, bez obzira  šta će biti sa KOMI 
d.o.o.  Općina nema sredstva da pomogne komunalnom društvu KOMI d.o.o.  da izađe iz blokade i da 
počne sa radom.  

Općini treba komunalno poduzeće jer ima potrebu za obavljanjem komunalni poslova.  Zakon 
dozvoljava da se osnuje novo poduzeća sa istom djelatnošću i to jednostavno trgovačko društvo bez 
početnog kapitala. To nam otvara mogućnost  da se komunalne djelatnosti redovno obavljaju. Za 
registraciju novog društva potrebno je cca 10-tak dana. Novom društvu treba  odrediti ime, ali to moramo 
najprije  provjeriti na trgovačkom sudu i za to nam treba oko 7 dana. Naime ne smije se ime novog 
društva preklopiti sa nekim  koje je već registrirano. Zakonskih zapreka nema da  direktor bude Darko  
Turković zaključio je svoje izlaganje   općinski načelnik. 

Željko Križan,   pita da  šta bi bilo da recimo  večeras ili ujutro padne snijeg, da li je Komi spreman za 
rad zimske službe.. 

 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da  iako imamo mehanizaciju nemamo novca za gorivo i nismo 
spremni za rad. 

Ivica Bok ,   pita v.d. direktora Komi  da li su bivši zaposlenici podnijeli tužbu protiv društva zbog 
neisplaćenih plaća. 

Darko Turković, odgovara da neki jesu. 
Kako se nitko više nije  javio za riječ, predsjednica vijeća  daje  na glasovanje Odluku o osnivanju  

jednostavnog trgovačkog društva  za komunalne djelatnosti, te konstatira da je sa  8  glasova „za“ i 3 
glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska  donijelo 

Odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva. 
 

Za provođenje ove odluke Općinsko vijeće  ovlašćuje načelnika Općine Ivanska , Josipa  Bartolčić. 
 
 
 
 
 
 
 
Budući  da pod ovom točkom  više nije bilo pitanja, niti primjedbi, predsjednica  vijeća Ivana Peršić,  sve 
je pozvala  na  božićni sajam i paljenje druge adventske svijeće  u  nedjelju 8. prosinca u 18,00 sati. 
 
Zaključeno  u 22,15  
 
Zapisničar: 
Mira Cindrić                                                                                                                 PREDSJEDNICA: 
                                                                                                                                        Ivana Peršić 

           
  

 
 

 
 
  
  


