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OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
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Urbroj: 2110/02-01-17-3
Ivanska,20.veljače 2017.

ZAPISNIK
o radu 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 17.veljače 2017. godine s
početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Ivanska
Nazočni vijećnici: Ivan Cvitković, Željko Križan, Milenko Orober, Dražen Orlović ,
Nenad Rajčević, Ivana Peršić , Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Darko Turković, Milan Žeger
Odsutni vijećnici: Ivica Bok , Damir Dolenac, Šima Strmota .
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing. , zamjenik načelnika
Željko Mavrin, v.d. direktorica Ivankom j.d.o.o. Valerija Rudelić, predsjednik Savjeta mladih
Marin Samardžija i komunalni redar Milan Grgić.
Prisutni mediji: Superradio Čazma, Atila TV.
Predsjednica vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te poziva djelatnicu Miru
Cindrić da pročita vijećnička pitanja.
Djelatnica Mira Cindrić čita vijećnička pitanja kako slijedi:
Vijećnik Željko Križan, traži od načelnika podatke o službenom vozilu, odnosno da mu
se dostave podaci koliki je bio trošak službenog vozila za razdoblje 2013-2017, a koliko 20092013.(servis, trošak goriva, pređeni kilometri).
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će tražene podatke vijećnik dobiti pismenim
putem.
Vijećnik Željko Križan pita načelnika da li su udruge dostavile svoja financijska izvješća
za 2016. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su dostavljena izvješća, kao i da se udruge više
neće financirati kao do sada. Naime sukladno zakonu raspisan je javni poziv za sufinanciranje
projekata udruga, odnosno sportskih klubova. Svi koji su se javili na javni poziv, morali su
ispuniti određene kriterije, povjerenstvo je donijelo odluku o raspodjeli sredstva i s udrugama se
potpisuje ugovor.
Vijećnica Antonia Šimić nema pitanja, ali iznosi da su bankine u istom stanju od prošli
puta kada je ona ukazala na taj problem.
Načelnik Josip Bartolčić se slaže sa konstatacijom vijećnice Šimić, te iznosi da je u
zadnja dva mjeseca u stalnom kontaktu sa županom i čelnicima županijske uprave za ceste i
pokušava se doći do rješavanja toga problema. Ali ne samo tog nego i problema koji su nastali
na cestama nakon zime . Kao što svi znaju ova zima je bila jaka i oštetila je ceste na području
naše Općine. Stanje na svim cestama je loše, a neke ceste su i zatvorene radi sanacije, kao
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što je cesta muški put u Srijedskoj. Općina je uputila službeni zahtjev Županijskoj upravi za
cesta da se hitno pristupi sanaciji oštećenja i nasipavanju bankina. Vezano uz nerazvrstane
ceste, načelnik iznosi da je donio odluku o prekomjernom korištenju nerazvrstanih cesta o
čemu će vijećnike detaljnije informirati pod točkom razno.
Budući da djelatnica Mira Cindrić nije imala vise zapisanih vijećničkih pitanja,
predsjednica vijeća dnevni red daje na usvajanje , a budući da nije bilo izmjena ni nadopuna
dnevnog reda konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojen dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2016. godinu
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama ciljanih izmjena Prostornog plana Općine
Ivanska
4. Izvješće o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje srpanj –prosinac 2016. godine
5. Izvješće načelnika o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje srpanja –
prosinac 2016. godine
6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranka Općinskog vijeća
Općine Ivanska za 2017. godinu
7. Usvajanje Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u
Općini Ivanska
8. Usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za
2017. godinu
9. Usvajanje Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska za
2017. godinu
10. Usvajanje Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2017. godinu
11. Usvajanje Programa javnih potreba Općine Ivanska u kulturi za 2017. godinu
12. Usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine
Ivanska
13. Usvajanje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini
14. Donošenje odluke o sufinanciranju školske prehrane učenika s područja Općine Ivanska
15. Donošenje Odluke o osnivanju Vatrogasne zajednice Općine Ivanska,
16. Donošenje Odluke o davanju suglasnost za provedbu ulaganja u nogostup u naselju
Babinac Općina Ivanska
17. Razno
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedbi predsjednica vijeća konstatira da je Općinsko vijeće
općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojilo
Zapisnik o radu sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 2.
Napomena: Pod ovom točkom dnevnog reda , radu 24. sjednice Općinskog vijeća
priključio se je vijećnik Ivan Cvitković.
Predsjednica vijeća poziva v.d. direktoricu komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o.
Valeriju Rudelić da podnese izvješće.
v.d. direktorica Valerija Rudelić iznosi da je komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. Ivanska u
2016. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1.262.610,21 kn, te rashode u iznosu od
1.201.963,79 kn i ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 60.646,42 kn. Budući da
su vijećnici u privitku saziva dobili materijale iz kojih je vidljiv detaljan prikaz prihoda i rashoda
po stavkama , ne bi ih ponovo čitala, nego ako ima pitanja ili nejasnoća neka se vijećnici
obrate.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
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Vijećnik Milan Žeger pita gdje se vide potraživanja i dugovanja poduzeća.
v.d. direktorica Valerija Rudelić odgovara da je ovo financijsko izvješće, a da se
potraživanja i dugovanja mogu vijeću dostaviti na slijedećoj sjednici.
Vijećnik Milan Žeger pita šta su to odgođeni prihodi u iznosu od 218.000 kn.
v.d. direktorica Valerija Rudelić odgovara da je nabavka komunalnog vozila i opreme
sufinancirana sa iznosom od 80% odnosno u iznosu od 872.000 kn. Taj iznos se ne knjiži
jednokratno , dakle u punom iznosu, jer bi za tu godinu dobit bila velika. Zakonom je dozvoljeno
da se sufinancirani dio knjiži u iznosu od 25% amortizacije opreme , odnosno komunalnog
vozila što iznosi 218.000 kn, što znači da će se ti prihodi knjižiti sve dok traje amortizacija.
Vijećnik Željko Križan primjećuje da je iznos za uporabu privatnog auta u službene
svrhe dosta velik, pa ga zanima kome se je to isplaćivalo, te smatra da bi bilo povoljnije kupiti
neko vozilo na leasing ili slično.
v.d. direktorica Valerija Rudelić odgovara da poduzeće osim kombija nema drugog
službenog vozila. Kombi koriste radnici za odlazak na radilišta i prijevoz opreme. Da bi
direktori mogli vršiti nadzor i obilaziti ih morali su koristiti svoje privatne aute, te sukladno
zakonu i naplatiti si prijeđenu kilometražu.
Vijećnik Željko Križan iznosi da je sa zadnjim računom za smeće stigao i letak ili
obavijest da komunalno poduzeće nudi usluge obavljanja malih kućanskih poslova, pa ga
zanima da li za to poduzeće ima stručne ljude i vremena. Naime prošlo ljeto bilo je problema
oko košnje groblja zbog nedostatka ljudi.
v.d. direktorica ogovara da sada u zimskom razdoblju poduzeće nema toliko vanjskog
posla, te ima mogućnosti obavljati male kućanske poslove, jer za to ima stručne ljude.
Vijećnik Željko Križan pita koliko je zaposleno ljudi u poduzeću, te da li poduzeće ima
dimnjačara.
v.d. direktorica Valerija Rudlelić odgovora da da je u poduzeću zaposleno 9 djelatnika,
a dimnjačar je zaposlen na 2 sata i na teren ide po potrebi ili pozivu.
Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća izvještaj o radu
komunalnog poduzeća daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 8
glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo odluku o usvajanju
Izvješća o radu Ivankom j.d.o.o. za 2016. godinu
Napomena: Budući da predstavnik županijskog zavoda za prostorno planiranje nije
stigao, kao bi obrazložio Odluku o izmjenama i dopunama ciljanih izmjena prostornog
plana, predsjednica vijeća predlaže da se prijeđe na točku 4., a kada dođe predstavnik
Zavoda da se vrati na točku 3.
Prijedlog je prihvaćen.
Točka 4.
Predsjednica vijeća, poziva načelnika da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za navedeno razdoblje i dalje rađeno puno u
domeni komunalnih djelatnosti i to putem komunalnog poduzeća, kao i kroz program javnih
radova, u kojem je bilo zaposleno 19 ljudi. Isto tako ističe da su redovito potpomognuta ili
sufinancirana davanja iz socijalne skrbi, predškolskog odgoja, vjerskih zajednica i društvenih
djelatnosti, kao i javnih potreba u kulturi. Ishođene su građevne dozvole kao i građevna
dozvola za nogostup Babinac. Od značajnijih projekata načelnik je spomenuo radove na
uređenju mjesnih domova, uvođenje plinskog grijanja u dom Paljevine, izradu prilazne staze
prema crkvi u Gornjoj Petričkoj, te dio izvedenih radova na uređenju parkirališta u Ivasnkoj.
Nakon izlaganja načelnika, predsjednica vijeća otvara raspravu.
Predsjednica vijeća pita načelnika koliko se dugo rješava problem prilaznog puta za
groblje Srijedska.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da nešto više od dvije godine. U zadnjih 6 mjeseci bila su
dva vještačenja koja su potvrdila da je to put i da se ta čestica kao put vodi još od tamo davne
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1903. godine. Ovih dana očekujemo donošenje sudske presude, barem prvostupanjske, te
očekujemo da će se navedeni problem vrlo brzo riješiti.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da načelnik nije spomenuo svoje aktivnosti u svezi sudskih
presuda koje općina vodi protiv udruga. Isto tako nije spomenuo niti sudski spor protiv Dulaj
Matosha. Mi plaćamo odvjetnika i trebamo znati da li je to bio njegov savjet da se tuži Matosh ili
je to bila nečija volja. Koliko sporova gubimo možda bi trebali preispitati odluku da nas on
zastupa.
Načelnik Josip Bartolčić, istina je da smo dobili rješenje kojim smo izgubili spor oko
objekta pekare i to radi izjava bivših čelnika. No to nije gotovo, Općina je uložila žalbu i ima
ugovor kojim su definirana prava Općine i Matosha, kao i druge dokaze o kojima ćete biti
detaljno obaviješteni na vrijeme. Kao i svaki sudski spor i ovaj košta, ali mi nemamo pravo svoju
imovinu kako neki misle samo tako dati pojedincu. O tom odluku donosi samo sud i nitko drugi.
Kakva će biti drugostupanjska presuda to ćemo vidjeti, no vjerujem da će pravda pobijediti
zaključio je načelnik Josip Bartolčić.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća izvješće načelnika o radu daje
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 8 glasova „za“ i 2 glasa
„suzdržan“ donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika općine Ivanska za
razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
Točka 5.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži izvješće o utrošku sredstava
proračunske pričuve za razdoblje 7-12/2016. godine.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su izvješće vijećnici dobili u sazivu i u njemu je
detaljno opisano za šta su utrošena sredstva proračunske pričuve, te poziva vijećnike ukoliko
imaju dodatnih pitanja da se jave za riječ.
Vijećnik Željko Križan iznosi da se iz pričuve troše sredstva uglavnom na pse lutalice i
parkirne karte.
Načelnik Josip Bartolčič odgovara da je zakonska obveza općine zbrinjavanje pasa
lutalica, a što se tiče parkirnih karata slaže se da to možda malo izgleda neozbiljno, no kad ste
negdje na sastanku ne razmišljate o parkingu.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća izvješće o utrošku sredstava
proračunske pričuve daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8
glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojilo
Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku proračunske pričuve za razdoblje
srpanj-prosinac 2016 . godine
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Barotlčić iznosi da je u proračunu za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću planiran iznos od 19.000 kn. Ovom odlukom je definirano da
se taj iznos raspoređuje na način da svakoj pojedinačnoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog
tijela.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje i konstatira da je da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 2 glasa
suzdržan usvojilo
Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine
Ivanska za 2017. godine
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Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su vijećnici dobili prijedlog programa u privitku saziva za
ovu sjednicu, iz kojeg je vidljivo da je ovim programom za održavanje i uređivanje javnih i
zelenih površina planiran iznos od 187.000 kn, za održavanje parkovnih površina iznos od
24.000 kn, te za održavanje javne rasvjete iznos od 50.000,00 odnosno 261.000 kn za
održavanje komunalne infrastrukture.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog programa
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 2
glasa „suzdržan“ usvojilo
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Ivanska
Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da obrazloži prijedlog
programa.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je prijedlog plana dostavljen vijećnicima u prilogu, te
je iz njega vidljivo koji se objekti komunalne infrastrukture planiraju graditi, te su vidljivi i izvori
financiranja. Ovi projekti su planirani i proračunom za 2017. godinu, samo smo ih sada objedinili
u posebni program. Ovaj program je vezan za naše projekte koje želimo aplicirati na natječaje i
dobiti sredstva za njih.
Budući da je programom ruralnog razvoja 2014-2020, predviđeno da se za pojedine mjere
može aplicirati po jedan projekt, načelnik predlaže da se kod izvora financiranja, kod svih
objekata, osim nerazvrstanih cesta, doda izvor financiranja i/ili Ministarstvo regionalnog razvoja
(iz kojeg bi mogli dobiti sredstva za vlastiti dio financiranja) i Ministarstvo graditeljstva.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog programa
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 2
glasa „suzdržan“ usvojilo
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2017. godinu
Napomena: Sjednici se je pridružio Saša Križ, ovlašteni predstavnik županijskog zavoda za
prostorno uređenje. Stoga predsjednica vijeća na raspored stavlja točku 3.
Točka 3.
Predsjednica vijeća pozdravlja gospodina Sašu Križa, te poziva načelnika da ukratko
pojasni prijedlog odluke, dok će detaljnije prijedlog odluke obrazložiti gospodin Saša Križ.
Načelnik Josip Bartolčić, ponukani problemima na koje smo nailazili kod izrade
projekata za rekonstrukciju i obnovu lokalnih cesta gdje su općinski tekst prostornog plana
odnosno kriteriji bili dvojbeni u smislu tumačenja, sugestija je bila da se krene sa ciljanim
izmjenama. Drugi razlog izmjena je poslovna zona. Ono što posebno u našem prostornom
planu ima određenu težinu koju moramo riješiti, to je dvojba oko naše poslovne zone za
koju je u prostornom planu definirano da je ona kao takva neuređena. Čak postoje određeni
potencijalni investitori koji već razmatraju određenu problematiku vezanu za ulaganja na
području Općine Ivanska, međutim ukoliko u prostornom planu ne promijenimo baš taj dio i
to u onom tekstualnom djelu mi jednostavno nećemo moći ni jednom investitoru ponuditi
ništa. Prema zakonu, poslovna zona se smatra uređena ukoliko ima infrastrukturu, a jedan
dio naše poslovne zone ima kompletnu infrastrukturu i plin i vodu i struju, iako u
tekstualnom djelu piše da je ona neuređena. Znači ima sve ono što poslovna zona mora
imati, a ipak piše da je neuređena, pa ćemo to ovim izmjenama i dopunama promijeniti.
Nakon toga načelnik je pozvao gospodina Sašu Križa, predstavnika županijskog
zavoda za prostorno uređenje da ukratko obrazloži stručni dio i potrebu predmetne odluke.
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Saša Križ pojašnjava da je zakon dozvolio izradu ciljanih izmjena i dopuna, kada se
radi o manjim izmjenama dopunama. Do sada županijski zavod nije radio na uređenju
prostornog plana, no jako je dobro upoznat s istim.
Ovo su 3. izmjene i dopune, a razlozi za izradu su slijedeći: usklađenje sa Zakonom
o prostornom uređenju, usklade sa Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije,
manje izmjene granica i namjena građevinskih području, manje izmjene dijelova odnosnih
na lokalne i nerazvrstane ceste.
Gospodin Saša Križ predlaže da se još kao razlog za izradu doda stavak koji glasi: „manjih
izmjena odredbi za provedbu“.
Prijedlogom odluke definiran je obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska
polazišta, popis stručnih podloga, način pribavljanja mišljenja, popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi izrade, izvori financiranja i završne odredbe
Gospodin Saša Križ predlaže da sada kada se rade ciljane izmjene, da i mjesni odbori daju
svoje sugestije ili prijedloge ukoliko ih imaju šta bi se trebalo ugraditi u prostorni plan, kako
bi ciljane izmjene prostornog plana bile što kvalitetnije.
Nakon izlaganja gospodina Saše Križa, predsjednica vijeća prijedlog odluke sa prijedlogom
gospodina Saše križa da se u članku 4. doda novi stavak koji glasi :“manjih izmjena
odredbi za provedbu“ daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska,
jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ donijelo
Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska
Točka 9.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da obrazloži prijedlog
programa.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su vijećnici prijedlog programa dobili u privitku za
ovu sjednicu. Vidljivo je da se ovim programom planira periodično, tekuće i pojačano (sanacija i
modernizacija) održavanje cesta gdje se za tekuće održavanje planiraju sredstva u iznosu od
152.000 kn, za modernizaciju i izgradnju cesta 4.500.000 kn, te za zimsku službu 80.000 kn.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da je sastavni dio ove odluke popis cesta, ali da on nije
dobiven uz odluku.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je popis cesta objavljen na internetskoj stranici i
nije ponovo ispisivan uz ove materijale.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća prijedlog programa
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 2 glasa
„suzdržan“ usvojilo
Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Točka 10.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži program.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je u proračunu Općine Ivanska planiran iznos od
240.000 kn na ime programa socijalnih potreba, a predviđena su za crveni križ, prehranu
učenika slabijeg imovinskog stanja, ogrjev socijalno ugroženih, pomoć obitelji za novorođeno
dijete, jednokratnu pomoć redovnim studentima, prigodno darivanje djece, sufinanciranje
prijevoza učenika srednji škola, te za izdatke troškova stanovanja korisnika socijalne skrb i
ostale pomoći obiteljima u naturi.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog programa daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ donijelo i 2
glasa „suzdržan“
Program socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2017. godinu
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Točka 11.
Predsjednica vijeća poziva predsjednicu Odbora za kulturu Antoniu Šimić da ukratko
obrazloži prijedlog programa.
Predsjednica Odbora za kulturu Antonia Šimić iznosi da je Odbor za kulturu na svojoj
16. sjednici održanoj 08. veljače 2017. godine donio prijedlog odluke o davanju javnih potreba
u kulturi čiji je prijedlog u sazivu ove sjednice. Iz prijedloga je vidljivo koje se to kulturne
aktivnosti planiraju tijekom godine. Nositelj svih kulturnih aktivnosti odnosno programa je
Općina Ivanska i Odbor za kulturu Općine Ivanska. Sredstva planirana za rad KUD-a u iznosu
od 10.000 kn donirati će se kulturno umjetničkom društvu , temeljem ugovora, u skladu za
zakonom.
Nakon izlaganja predsjednice Odbora za kulturu Antonie Grgić, predsjednica vijeća
otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog Odbora za kulturu
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova za“ donijelo i
2 glasa „suzdržan“ usvojilo
Program javnih potreba Općine Ivanska u kulturi za 2017. godinu
Točka 12.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži program.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za ovaj program u proračunu planiran iznos od
194.000 kn. Navedenim iznosom zadovoljiti će se javne potrebe u društvenim djelatnostima na
području Općine Ivanska. Iz prijedloga programa vidljivo je da se najveći dio planira za rad
vatrogastva, zatim za vjerske zajednice, udruge sa područja Općine Ivanska (NUMI i udruga
umirovljenika),te ostale udruge kao što su vojni invalidi domovinskog rata, udruga invalida
Bjelovarsko-bilogorske županije i sl. , zaključio je svoje obrazloženje načelnik Josip Bartolčić.
Predsjednica otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan pita načelnika koji su to ostale nespomenute udruge.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da tijekom godine Općina dobije cca 20-tak zamolbi
raznih udruga za pomoć. Naravno da se ne može udovoljiti svima. Stoga se najpotrebitijima
pomogne sa simboličnim iznosom. Dakle to nisu udruge koje se svake godine javljaju sa svojim
zamolbama za pomoć. Stoga ih ne možemo definirati da tako kažem imenom, jer za njih nema
kontinuiranih rashoda. Stoga smo takve povremene zahtjeve, „nazvali“ ostale nespomenute
udruge.
Kako više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća prijedlog programa daje na usvajanje i
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova za“ donijelo i 2 glasa „suzdržan“
usvojilo
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Ivanska
za 2017. godinu
Točka 13.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da ukratko obrazloži program
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za javne potrebe za predškolski odgoj planiran
iznos od 1.067.500 kn i to 417.500 kn za plaće i dio materijalnih troškova i 650.000 kn na ime
dodatnog ulaganja u zgradu vrtića. Iznos za plaće i materijalne troškove na razini je prošle
godine, a što se tiče ulaganja plan je poboljšati unutarnje uređenje vrtića, apliciranjem
projekta na neki od raspisanih natječaja.
Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica prijedlog programa daje na usvajanje i
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“
donijelo
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini
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Točka 14.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da ukratko obrazloži
prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da postoji odluka kojom je općina sufinancirala školsku
prehranu učenika s područja Općine Ivanska. U navedenoj odluci, jedan dio djece nije bio
„pokriven“ sufinanciranjem školske kuhinje, stoga smo odlučili da donesemo novu odluku,
kojom smo sufinanciranjem školske kuhinje obuhvatili djecu obitelji čiji mjesečni prihod po
članu obitelji ne prelazi 1.500 kn mjesečno, djecu poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i djecu
100%-tne invalide bez obzira na materijalne prilike. I na dalje ćemo sufinancirati školsku
prehranu sa 70% stvarnih mjesečnih troškova.
Kako škola iz određenih razloga ne može izdavati račune, načelnik predlaže da se prihvati
druga varijanta iz članka 5. spomenute odluke koja kaže da će Općina sa školom Ivanska
sklopiti ugovor o sufinanciranju školske prehrane, prema obračunu izvršenom na temelju
popisa djece koja se hrane u školi.
Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje
i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“
donijelo
Odluku o sufinanciranju školske prehrane učenika s područja Općine Ivanska
Točka 15.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da ukratko obrazloži prijedlog
odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je oko Vatrogasne zajednice sve rečeno. Poznato je
da je Trgovački sud donio rješenje kojim je otvoren i zaključen skraćeni stečajni postupak nad
Vatrogasnom zajednicom, te je temeljem tog rješenja brisana iz registra udruga. Inače ovo je
presedan da je jedna vatrogasna zajednica otišla u stečaj iako je u trenutku provođenja stečaja
na računu bilo novaca. Gdje su ta sredstva nije nam poznato, no pravni slijednik vatrogasne
zajednice morati će istražiti gdje su ta sredstva i da se vrate u proračun.
Općina Ivanska stoji iza tog da općina mora i treba imati vatrogasnu zajednicu za
dobrobit svih žitelja. Općina će od svoje strane pripremiti svu potrebitu dokumentaciju potrebnu
za osnivanje vatrogasne zajednice. Stoga da bi pokrenuli aktivnosti oko osnivanja vatrogasne
zajednice potrebno je da se usvoji ova odluka zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip
Bartolčić.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Milan Žeger ističe da je ovo sramota i za općinu i za vatrogastvo. Kada je
rukovodstvo vatrogasne zajednice dalo ostavku, tražilo se je rješenje tko će istu preuzeti, ali
nitko nije htio. Tvrdi da nitko od ovlaštenih osoba nije dobio poziv od suda, kako se tvrdi, te da
bivše rukovodstvo o stečaju nije ništa znalo. Smatra da do ovoga nije trebalo doći, ali da se zna
tko je kriv za to.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska, jednoglasno, odnosno sa 10
glasova „za“ donijelo
Odluku o osnivanju Vatrogasne zajednice Općine Ivanska
Točka 16.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da ukratko obrazloži prijedlog
odluke.
Načelnik Josip Brtolčić iznosi da se uskoro očekuje raspisivanje natječaja iz mjere 7.
podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 godine. Stoga je potrebno
donijeti ovu odluku kojom općinsko vijeće dozvoljava ulaganje u projekt izgradnje nogostupa u
naselju Babinac. Budući da se ne zna točno kada će se raspisivati natječaj, smatra da je
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potrebno da se donese odluka, kako se vijeće ne bi moralo sastajati po hitnom postupku, koja
će se odmah moći priložiti uz svu drugu traženu dokumentaciju.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska, sa 9 glasova „za“ i 1 glas
„suzdržan“ donijelo
Odluku o davanju suglasnosti za provođenje ulaganja u projekt nogostupa u
naselju Babinac u Općini Ivanska
Točka 17.
Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se je javio načelnik Josip Bartolčić koji iznosi
da je potaknut uništenim nerazvrstanim cestama donio Odluku o visini naknade za
prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta. Više ne možemo pustiti da se ceste devastiraju.
Godišnje u nerazvrstane ceste ulažemo cca 200.000 kn , a kamioni ih unište za par dana.
Pojedina naselja dobila su asfalt nakon 30 godina i naravno da se ne može mirno gledati kako
se uništava. Stoga se ovom odlukom propisuju djelatnosti i mjerila za izračun naknade za
prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska, zauzeće nerazvrstanih
cesta i prekopa nerazvrstanih cesta, kao i sadržaj zahtjeva i tijela ovlaštena za donošenja
rješenja o naknadi za prekomjernu uporabu, zauzeće i prekopa nerazvrstanih cesta.
Spomenutom odlukom određena je i visina naknade za prekomjernu uporabu i opterećenje
nerazvrstanih cesta kako slijedi:
za prekoračenje dopuštene mase vozila do 1 do 9 tona naknada iznosi 4,00 kn/ t
za prekoračenje dopuštene mase vozila od 10 do 19 tona naknada iznosi 8,00 kn/t
za prekoračenje dopuštene mase vozila od 20 do 30 tona naknada iznosi 16,00 kn/t
za prekoračenje dopuštene mase preko 30 tona naknada iznosi 32,00 kn/t
Odluka će biti objavljena na našoj web stranici.
Vijećnik Željko Križan pita tko će biti zadužen za provođenje odluke.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio komunalni redar i Jedinstveni upravni odjel.
Vijećnik Milan Žeger iznosi da je netko na nogometno igralište u Utiskanima navezao
gnojnicu i da je o tome u dva navrata obavijestio komunalnog redara. Sada se s toga igrališta
širi nesnosan miris, te je stoga budući da nitko nije reagirao pozvao inspekciju.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je gnojnica navezena prije snijega i da je razgrađena
90% , te da nema neugodnih mirisa, jer se treninzi redovito održavaju. Da smrdi ne bi se mogli
održavati treninzi.
Predsjednica vijeća pita komunalnog redara koliko mora iznosit najmanja udaljenost od
kuće da bi se gnojnica rasipala po zemlji i kada se smije voziti gnojnica.
Komunalni redar Milan Grgić je odgovorio da ne zna točan odgovor, no da će je o tome
pismeno izvijestiti.
Predsjednica vijeća rad 24. sjednice Općinskog vijeća zaključila je u 20,45 sati.
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