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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 
Klasa: 021-05/16-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-16-118 
Ivanska, 02.siječnja 2017. 
 

ZAPISNIK  
o radu 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 30.prosinca  2016. godine  s 

početkom u 19,00  sati u  vijećnici Općine Ivanska 
 

 
Nazočni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac ,  Ivan Cvitković, Željko Križan, Milenko 

Orober,  Dražen Orlović , Nenad Rajčević,  Ivana Peršić , Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, 
Darko Turković 

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

Željko Mavrin.  
 

 Predsjednica vijeća  otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne  te  poziva djelatnicu Miru 
Cindrić da pročita vijećnička pitanja. 
  Djelatnica Mira Cindrić čita  vijećnička pitanja  kako slijedi: 
 Vijećnica Antonia Šimić pita načelnika , zašto  niti jednom valjak nije prošao kroz 
Rastovac da uvalja kamen koji je nasipan po cesti. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da županijska uprava za ceste Bjelovar  sama 
određuje plan rada na koji mi ne možemo utjecati.  Kao što vam je poznato imali smo isti 
problem i sa cestom u Samarici  koja je bila nasipana i trebalo je proći poprilično vremena da se 
uvalja. Mi jedino možemo uputiti dopis županijskoj upravi za ceste, te ih zamoliti  da što prije 
uvaljaju kamen.  
 Vijećnica Antonia Šimić ukazuje na činjenicu da su bankine u Točiru u katastrofalnom 
stanju. 
 Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da su bankine loše ne samo u Točiru, nego na cijeloj 
dionici ceste. Prilikom modernizacije ceste  došlo je do suženja kolnika cca 20 cm  iz nekog 
razloga. To se u početku i nije primijetilo, no s vremenom vremenski uvjeti  doveli su do toga da 
su se nasipane bankine isprale i cesta je vidljivo sužena, tako da se jedva mimoiđu automobili. 
Navedena cesta je u ingerenciji županijske uprave za ceste. 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika do kuda se je došlo s pregovorima oko  zgrade 
ambulante u Samarici, naime  prije se je plaćao najam doma za potrebe mjesnog odbora. 
Predsjednik mjesnog odbora  pojasnio je mještanima da se najam više ne plaća jer je skup, no 
da će se pregovarati sa upravom doma zdravlja Bjelovar oko dodjele tog prostora  mještanima. 
 Načelnik Josip Bartočić odgovara da je o tom problemu razgovarao sa županijom koja je 
vlasnik doma zdravlja i ona je ponudila ugovor o investicijskom ulaganju. To za nas nije 
prihvatljivo  jer ne možemo ulagati u tuđu imovinu. Župan nam je obećao da će kad dom 
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zdravlja izađe iz kadrovske i financijske krize taj problem rješavati. Naime tek nedavno je 
imenovan ravnatelj doma zdravlja.  
Dugoročno gledano to nam je primarni cilj, da tu zgradu dobijemo u vlasništvo.  
 Vijećnik Željko Križan, pita načelnika kada će se sanirati bunar u Samarici. Naime na 
bunaru fale 3 daske i postoji velika mogućnost da netko upadne u bunar. Stoga pita da li je za 
početak moguće postaviti neku žicu ili neku drugu prepreku na bunar, kako netko ne  bi stradao. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je za sanaciju bunara pribavljen  materijal, te da 
je gospodin Marijanović Ivo obećao da će  adaptirati bunar  uz pomoć članova mjesnog odbora. 
Odmah iza nove godine, kada malo popusti ova  hladnoća, počet će radovi.  
Kako bi se saniralo najnužnije, sutra ujutro  načelnik će osobno se dogovoriti sa mjesnim 
odborom da se bunar hitno prekrije.  
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika , gdje su financijska izvješća koja su obećana da 
će nama vijećnicima biti dostavljena. 
 Načelnik Josip  Bartolčić, je odgovorio da su izvješća pripremljena  i da će ih vijećnici 
dobiti pod točkom razno. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika da li se smije kandidirati na  lokalnim izborima, 
budući da je donesen novi zakon. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će se sve na vrijeme saznati.  
 
 
 Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica vijeća dnevni red  daje na usvajanje, a 
budući da nije bilo izmjena ni nadopuna dnevnog reda konstatira da je jednoglasno odnosno sa 
11 glasova „za“ usvojen dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice Općinskog vijeća 

2. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ivanska za 2016. 

godinu 

3. Razno 

 
 

Točka 1. 
 Predsjednica vijeća zapisnik sa  22. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.  
  Budući da nije bilo primjedbi   predsjednica  vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće 
općine Ivanska   jednoglasno, odnosno sa 11 glasova   „za“    usvojilo  

Zapisnik  o radu sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 2. 
Predsjednica vijeća, poziva načelnika kao predlagatelja da  obrazloži I. izmjene i dopune 
Proračuna  Općine Ivanska za 2016. godinu. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  zbog tehničke vlade i prijevremenih izbora nije bilo 
natječaja na koje  smo mogli aplicirati svoje projekte i stoga projektni ciljevi nisu realizirani, a oni 
su činili veći dio proračuna. Od svih planiranih projekata ostvarili smo samo  projekt uređenja 
doma Ivanska  i projekt grijana u Paljevinama.  Ostali projekti nisu realizirani, imamo 
pripremljenu dokumentaciju, no nismo je imali gdje aplicirati. 
 Što se tiče rashoda  iz vlastitih prihoda, oni su ostvareni  skoro sa 95%.  Detaljno 
obrazloženje vijećnici dobili u privitku saziva. Vidljivo je da smo radili na uređenju javnih 
površina, okoliša društvenih domova, radilo se je na uređenju mjesnih domova Đurđic,  Ivanska 
Rastovac, Gornja Petrička . Kako smo imali javne radove dobar dio tih radova riješili smo putem 
njih. Većina rashoda ostala je u granicama plana za 2016. , a do povećanja rashoda došlo je 
kod  ostalih komunalnih radova, promidžbenog materijala,  nabavi nefinancijske imovine . 
Naime kupljene su klime za urede. Klime nisu bile u planu no kada se je po zgradi kopalo , bila 
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je prilika da se i one postave, kako se ne bi poslije bušilo po fasadi. Vidljivo je i povećanje kod 
vjerskih zajednica, no do njega je došlo radi elektrifikacije zvona u kapelici Donja Petrička.  Pola 
sredstava od cca 23.000 kn  refundirati će nam županija.  Povećan nam je i trošak za  Dan 
općine koji je ove godine  imao posebnu širinu. Od turističke zajednice Hrvatske dobili smo 
pomoć  u vidu 15.000 kn na ime promidžbe dana općine kao turističke destinacije. 
 Radovi na domu Ivanska su povećani na ime dodatnih radova oko prostora pošte ,jer ti 
radovi nisu bili planirani u natječajnoj i ugovorenoj dokumentaciji, jer nisu dio grijanog prostora. 
Kako se je dom uređivao u cijelosti , nismo mogli ostaviti taj dio neuređen. U rashode smo 
morali unijeti i manjak prihoda iz prethodnih godina.  Što se tiče prihoda oni su umanjeni s 
osnove projekata koji nisu realizirani. Ukupno sagledavajući prihode i  rashode bez prenesenog 
manjka , imali bi cca 90.000 kn viška prihoda.  
 Prilikom izrade I.izmena i dopuna Proračuna za 2016. godinu nisu sagledani neki 
troškovi stoga načelnik sukladno članku 29. i 34 .Poslovnika Općinskog vijeća podnosi 
amandman  koji glasi:  „ Načelnik Općine Ivanska predlaže da se  u prijedlogu I. Izmjena i 
dopuna  Proračuna Općine Ivanska za 2016. godinu : 
-  Aktivnost: Oglasi i promidžbeni materijali , pozicija 28. promidžbeni  materijali planirana sa 
75.000 kn poveća za 20.000 kn 
 
Tako da novi prijedlog glasi: 
-  Aktivnost: Oglasi i promidžbeni materijali , pozicija 28. promidžbeni   iznosi 95.000 kn 
-  Aktivnost:  Osnovna djelatnost vatrogastva  pozicija br.65,  sredstva za vatrogastvo  
planirana sa 80.000 kn  umanji za 10.000  kn, te da se pozicija 190. Sufinanciranje javne 
vatrogasne postrojbe planirana sa 10.000 kn  umanji za 10.000 kn. 
 
 Tako da novi prijedlog glasi: 
Aktivnost:  Osnovna djelatnost vatrogastva  pozicija br.65 sredstva za vatrogastvo  iznosi 
70.000 kn , pozicija 190. Sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe iznosi 0,00 kn.“ 
 
 Nakon izlaganja načelnika, predsjednica otvara raspravu.  
 Vijećnik Željko Križan pita  da li se ovo održavanje javnih površina odnosi samo na 
košnju i koje su to površine.  
 Načelnik je odgovorio da to nije  samo košnja trave, već i održavanje cvjetnih nasada, 
kupnja cvijeća i ostalog ukrasnog grmlja, postavljanje propusta, mostova. Detaljan popis javnih 
površina koje se održavanju po mjesnim odborima može se vidjeti kod komunalnog redara. 
 Vijećnik  Željko Križan pita da li su sredstva u iznosu od 2.600.000 kn  koja se dobiju na 
ime područja posebne državne srbi namjenska sredstva. 
 Načelnik  Josip Bartolčić je odgovorio da to nisu namjenska sredstva jer se dobivaju na 
ime dijela povrata poreza i dijela udjela u dobiti. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita  koje su usluge najma opreme. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da se to radi o najmu opreme i alata  (motike kose, 
miješalice, motorke, trimeri i dr.) od komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. za djelatnike u 
javnim radovima.   
 Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća Amandman načelnika daje na usvajanje i 
konstatira da je općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojilo  
Amandman načelnika na I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ivanska za 2016. godinu. 
 
 Kako se nitko od vijećnika nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog I. izmjena i 
dopuna Proračuna za 2016. godinu  daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće  sa  8 
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojilo  

I.izmjene i dopune Proračuna Općine  Ivanska za 2016. godinu.  
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Točka 3. 
Pod ovom točkom predsjednica vijeća poziva nazočne da ukoliko imaju pitanja ili nejasnoća da 
se jave za riječ.  
 Vijećnik Željko Križan  pita načelnika tko je sad direktor komunalnog poduzeća. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je to gospođa Valerija Rudelić, koju je on 
imenovao, temeljem svojih zakonskih ovlasti, na mjesto v.d. direktora do raspisivanja natječaja 
za direktora i izbora direktora. 
 Predsjednica vijeća pita načelnika da li su se sada smanjile plaće u komunalnom 
poduzeću, budući da osoba koja je radila knjigovodstvo, sada obavlja i posao direktora. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da mu nije poznato koliki su sad  troškovi plaća, no da 
će na idućoj sjednici  općinskog vijeća  biti financijski izvještaj komunalnog poduzeća , te će se 
moći vidjeti koliki su troškovi plaća bili prije, kada je jedan čovjek bio na mjestu direktora i sada 
kada jedna osoba obavlja  poslove knjigovodstva i poslove direktora. 
 Vijećnik Ivan Cvitković, predlaže da se donese odluka da se  dom u Đurđicu  mještanima 
ne naplaćuje kada se u  njemu održavaju karmine. 
 Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen , odnosno sa 11 glasova „za“  Općinsko 
vijeće donijelo je  
Odluku o  izmjeni i dopuni Odluke o cijeni i namjeni vatrogasnih i društvenih domova na 

području Općine Ivanska. 
 

 Nakon toga je vijećnicima podijeljen financijski izvještaj za njihovo mjesto, odnosno 
mjesni odbor.  
Načelnik je prokomentirao da će sva izvješća biti objavljena na web stranici Općine Ivanska, te 
napomenuo da u izvješćima nema ugovorenih radova za nerazvrstane ceste I faza u vrijednosti 
212.500 kn, te II faze u vrijednosti 209.375 kn. Radovi su  u tijeku i kako nisu dovršeni ne 
nalaze u financijskom izvještaju, kao niti cesta Paljevine – Kozlani  koja je aplicirana na mjeru 7. 
u vrijednosti od cca 2.300.000 kn. 
Nadalje načelnik Josip Bartolčić je istaknuo da je bilo još radova  koji nisu išli iz našeg 
Proračuna, ali da je općina prilikom njihova izvođenja imala veliki doprinos, a to je vodovod u 
naseljima Samarica, Donja Petrička, Gornja Petrička, Babinac u vrijednosti cca 4.200.000 kn, 
uređenje vodotoka Srijedska  u Donjoj Petričkoj, vrijednosti  2.000.000 kn, te asfaltiranje ceste u 
Donjoj Petričkoj vrijednosti 1.500.000 kn. 
Od preuzimanja vlasti, dakle od 01.06.2013. do  kraja ove godine Općina Ivanska je uložila cca 
4.100.000 kn u mjesne odbore. 
U planu je i daljnje ulaganje u okviru raspoloživih financijskih sredstava. 
Na kraju je načelnik Josip Bartolčić nazočne upoznao da je nad Vatrogasnom zajednicom 
općine Ivanska proveden stečajni postupak po kratkom postupku, te da je ista sa 28.12.2016. 
godine  izbrisana iz registra udruga RH. 
 

Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je  rad 23. 
sjednice  Općinskog vijeća u 19,50. 

 
 
 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        PREDSJEDNICA: 
                                                                                                          Ivana Peršić 


