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ZAPISNIK  
o radu 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 07.travnja 2017. godine   s 

početkom u 20,00  sati u  vijećnici Općine Ivanska 
 

Nazočni vijećnici: Ivica Bok ,   Ivan Cvitković,  Damir Dolenac , 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. , zamjenik načelnika 

Željko Mavrin,  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 Damir Dolenac pita načelnika kada je u općine bila zadnja revizija, te ukoliko je 
sada u tijeku da li oni mogu dobiti zapisnik. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je zadnja revizija bila 2009 ili 2010, te da je 
sada u općini Ivanska redovni nadzor državne revizije. Kako je revizija u tijeku ne može dati 
zapisnik jer ga nema, a kada zapisnik bude sastavljen ,  biti će dostavljen vijećnicima  , odnosno 
Općinskom vijeću koje će biti tada  nadležno. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika kolika mu je plaća. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je njegova plaća javno objavljena , te ga čudi to 
pitanje , no isto tako ističe da  plaća nije tajna i da iznosi cca 12.000 kn. 
 Vijećnik Željko Križan pita  načelnika koliko su puta mjesni odbori održali sjednice. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da ne može točno odgovoriti na to pitanje, jer ne 
zna napamet koliko je puta koji mjesni odbor imao sjednicu, no u pravilu su se održavale svaka 
tri mjeseca. 
 Vijećnik Željko Križan   vezano uz sanaciju klizišta pohvaljuje radove no iznosi primjedbu 
da se zemlja odlaže  uz cestu  na ulasku u „kut“ te da  je dio ceste  oštećen i treba naložiti 
izvođaču radova da se cesta vrati u prvobitno stanje. Ujedno ukazuje  na   sve veće kolotraze 
ispred groblja koje ostavljaju kamioni  parkirajući se , te postavlja pitanje   statusa Ambulante 
Samarica. 
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 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je upoznat s odlaganjem zemlje  na ulasku u „kut“, jer 
je općina dala suglasnost za privremeno odlaganje uz uvjet da nakon izvedenih radova , sve 
vrate u prvobitno stanje pa tako i oštećeni asfalt  veličine  cca 15m2. 
Što se tiče kolotraza ispred groblja ,  taj dio parkirališta će se urediti, potrebno gornji sloj iskopati 
, nasipati ga kamenom te asfaltirati ga.  
Vezano uz zgradu  Ambulante Samarica  u tijeku je prijenos vlasništva između općine i 
županije. 

 Vijećnik Ivica Bok pitao je može li dobiti popis ugovora koje je sklopila općina u 2017. 
godini?  
 Načelnik Josip Bartolčić  mu je odgovorio da su svi ugovori objavljeni na internet 
stranicama općine i da su javno dostupni.  
 Vijećnik Ivica Bok je pita načelnika  kada će biti napravljeno najavljeno parkiralište i  
uređene nadstrešnice . 
  Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su ovi projekti su bili kandidirani za 
financiranje prema Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu regionalnog razvoja i na žalost 
nisu prošli. Prošao je projekt za sanaciju dječjeg vrtića i to samo u iznosu od 100.000 kn 
iako smo bili prvi po broju  bodova, no kako je  predizborno vrijeme  , većinu sredstava 
dobile su Općine u kojima je na vlasti HDZ. 
 Vijećnik Ivica Bok iznosi da je ovih dana pročitao da je općina sklopila ugovor u 
sufinanciranju ceste  Srijedske  u omjeru pola općina pola županija , pa ga zanima od kuda 
će općina namaknuti ta sredstva. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da je općina sklopila ugovor sa  županijom o 
sufinanciranju ceste kroz naselje  Srijedska u omjeru 50%-50%  ukupne dužine oko 4.600 
metara. Asfaltiranje  će se od odvijati u dvije faze, prva faza u dužini od 2.000 metara ide 
kroz naselje Srijedska, a 2. faza će biti nastavak asfaltiranja prema naselju Stara Plošćica.  
i izvoditi će se ukoliko  ćemo  imati  sredstava. 
Prvu fazu financirati ćemo vlastitim sredstvima koja će biti značajnija radi prihoda od 
davanja u zakup ribnjaka, te uvođenjem novog prihoda – poreza na promet nekretnina koji 
že od 2018. godine zamijeniti komunalnu naknadu i  povećati vlastite prihode. I  
o  čemu će vijećnike detaljnije informirati pod točkom razno. 
 Budući da nije djelatnica Mira Cindrć 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  jednoglasno , odnosno sa 11  „za“   usvojen dnevni red kako  
slijedi: 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća  
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu  
3. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu 
4. Donošenje Programa o utrošku sredstava za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2017. godinu 
5. Donošenje Odluke  o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. godinu  
6. Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2016. godini, 
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji  Programa gradnje objekata 

komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2016 godinu  
8. Donošenje Odluke  o realizaciji Programa održavanje nerazvrstanih cesta na području 

Općine Ivanska za 2016. godinu 



 3

 

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Ivanska 

10. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana  gospodarenja otpadom  na području Općine 
Ivanska za 2016. godinu  

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 
Ivanska   

12. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih 
prostora u vlasništvu  Općine Ivanska  

13. Razno 
 

 
 

Točka 1. 
 Predsjednica vijeća zapisnik sa  24. 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  3 glasa   „suzdržan“ usvojilo   

Zapisnik  o radu sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 2. 
 Predsjednica vijeća poziva  načelnika da ukratko obrazloži godišnji obračun proračuna 
općine Ivanska za 2016. godinu. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su prihod  u 2016. godini ostvareni u iznosu od 
5,919.474,55 kn , a rashodi u iznosu od 5.368.840,77 kn, te da je tijekom 2016. godine ostvaren 
višak prihoda poslovanja u iznosu od 550.633,78 kn. Kako smo  iz prethodnih godina  prenijeli 
manjak prihoda od 2.375.532,52 kn, prebijanjem ovog viška s manjkom iz prethodnih godina  
daje manjak prihoda poslovanja u na rednom razdoblju u iznosu od 1.824.898,74 kn. 
 Ističe da dio plana nije realiziran, poglavito  programi  razvoja zajednice iz razloga što 
nije bilo raspisanih natječaja i  nismo mogli aplicirati svoje projekte.  Što se tiče ostalih aktivnosti 
vidljivo je da smo  vodili brigu o  razvoju  svih ostalih segmenata razvoja općine od sporta, 
kulturnih djelatnosti, društvenih djelatnosti , brige o predškolskom odgoju , mladima, socijalno 
ugroženima , umirovljenicima i dr. Uz saziv je dobiveno i detaljno obrazloženje , stoga načelnik 
ističe da ne bi čitao obrazloženje, već poziva vijećnike da se obrate pitanjima ukoliko imaju 
nejasnoća. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnika Damira Dolenca  zanima zašto je Vatrogasnoj zajednici isplaćeno samo 
49.000 kn. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je Vatrogasna zajednica ugašena  temeljem 
provedenog stečajnog postupka i  brisana iz registra udruga RH. U trenutku provođenja 
stečajnog postupka na računu zajednice  ostala  su financijska sredstva ,  za koja ne znamo 
gdje su završila, no ovih dana smo poslali zahtjev Financijskoj agenciji da nam vrate sredstva. 
 Vijećnika Željka Križana zanima zašto je tako velik trošak proslave Dana općine.  
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da je u sklopu ove aktivnosti održani i NUMI rock 
fest, no račun izvođača  za rock fest,  odnosno ugovorom nije razgraničeno koliko iznosi  trošak 
rock festa , a koliko da trošak za Dan općine, tako da je budući da se je najveći dio aktivnosti 
odnosio na Dan općine , sve knjiženo na Dan općine i stoga je ova stavka veća od planirane. 
Dok na  aktivnosti NUMI rock festa nema troška . 
 
 Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća  godišnji obračun 
proračuna općine Ivanska za 2016.  godinu daje na  usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće 
Općine Ivanska za 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo 

Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna  Proračuna Općine Ivanska za 2016. godinu 
 
 
. 
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Točka 3. 

 Predsjednica vijeća , poziva načelnika   ga predlagatelja da obrazloži  prijedlog 
programa . 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se sredstva šumskog doprinosa moraju utrošiti 
namjenski. U proračunu  za 2017. godinu  ova sredstva planirana su u iznosu od 300.000 kn i 
planiraju se utrošiti za održavanje nerazvrstanih cesta i za održavanje javnih površina . 
 Kako se nitko više nije javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog programa   daje na 
usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće Općine Ivanska za 8 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

Program o utrošku  sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu  
 

Točka 4. 
 Predsjednica k vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog  programa.   
 Načelnik Josip  Bartolčić iznosi da je u proračunu za 2017. godinu u iznos 100.000 kn 
planirana sredstva  od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
(legalizacije). Kako se sukladno zakonu moraju utrošiti namjenski načelnik predlaže da se 
utroše za  poboljšanje  infrastrukture  nedovoljno opremljenih naselja  i to  za izradu projektne 
dokumentacije  uređenja centra Ivanske i za izradu III izmjena i dopuna prostornog plana. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu.  
 Vijećnik Željko Križan  ova sredstva se planiranju  utrošiti za uređenje centra Ivanska, 
znači li to da su ostala naselja općine dovoljno  infrastrukturno opremljena. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da to znači da je ovaj projekt u tijeku i da  se 
navedena sredstva planiraju utrošiti  za navedenu namjenu.  
 Kako se nitko više nije javio za riječ , predsjednica vijeća  prijedlog programa   daje na 
usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće Općine Ivanska za 8 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

Program o utrošku  sredstava naknade za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2017. godinu.  

 
Točka 5. 

 Predsjednica  vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži  prijedlog odluke.  
 Načelnik Josip Barotlčić iznosi da u 2016. godini o zakupa i prodaje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH oprihodovan iznos 250.951,07 kn i  utrošen je namjenski  i to za  
sanaciju poljskih puteva, izradu projektne dokumentacije, geodetsko-katastarske usluge i za 
održavanje ruralne infrastrukture.  
 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 3 glasa 
suzdržan usvojilo  
Odluku o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH  za 2016. godinu 
 

Točka 6. 
 Predsjednica   vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće. 
  
Načelnik Josip Bartolčić,  iznosi da su vijećnici  u prilogu dobili izvješće o realizaciji programa 
komunalne infrastrukture, te je vidljivo da  koji se u se to  djelatnosti održavale i u kojem iznosu. 
dobili prijedlog programa u privitku saziva za ovu sjednicu , iz kojeg je vidljivo  da je  ovim  
 Kako se nitko od nazočnih nije  javio za riječ predsjednica  vijeća, prijedlog  izvješća  
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  8   glasova „za“ i  3 
glasa „suzdržan“   usvojilo  

Odluku o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016.  godini u Općini Ivanska  
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Točka 7.  
 Predsjednica  vijeća poziva načelnika , kao  predlagatelja da obrazloži izvješće .  
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je plan gradnje komunalne infrastrukture  u 2016. 
godine ostvaren  samo u onom  dijelu koji smo sami finanacirali vlastitim sredstvima i  to 
uređenje centra Ivanska ,  tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i unutarnje uređenje 
društvenih domova.  
Planirani projekti  modernizacija nerazvrstanih cesta, pojačano održavanje ceste Srijedska, 
uređenje nadstrešnica na sajmištu, te izgradnja nogostupa Babinac nisu realizirani jer svoje 
projekte nismo mogli aplicirati na natječaje, jer ih nije niti bilo. 
 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 3 
glasa „suzdržan“   usvojilo  

 Odluku o prihvaćanju izvješća o realizaciji Program gradnje objekata komunalne 
infrastrukture u Općini Ivanska za 2016. godinu 

 
 

Točka 8.  
 Predsjednica   vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da  obrazloži prijedlog izvješća. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je program održavanja nerazvrstanih cesta  ostvaren u 
iznosu od  150.791,92 kn i to za rad zimske službe  i  tekuće održavanje nerazvrstanih cesta. 
  Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica  vijeća izvješće  daje 
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  8  glasova „za“ i 3 glasa   
„suzdržan“   usvojilo  
 Odluku o prihvaćanju izvješća o realizacije  Program  održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Ivanska  
 

 
Točka 9. 

 Predsjednica   vijeća poziva  Željka Mavrina , predsjednika povjerenstva za otvaranje 
ponuda , kao predlagatelja da  obrazloži prijedlog  odluke .   
 Predsjednik povjerenstva Željko Mavrin iznosi  da je  općina raspisala javni natječaj za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području 
Općine Ivanska. Na natječaj su u roku pristigle dvije ponude, obje pravovaljane i to od  Koda 
d.o.o. Bjelovar i od Rotor d.o.o. Bjelovar. Nakon pregleda ponuda i provedenog rangiranja 
Povjerenstvo  je ocijenilo da je ponuda ponuditelja Rotor d.o.o. najpovoljnija i predlaže 
Općinskom vijeću odabir iste. 
 Nakon izlaganja  predsjednika Povjerenstva, predsjednica vijeća  prijedlog odluke  daje 
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  8  glasova „za“ i 3 glasa   
„suzdržan“   usvojilo  
Odluku  o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje 

objekata i uređaja javne rasvjete  na području Općine Ivanska 
 

Točka 10. 
 Predsjednica    vijeća poziva  načelnika  kao predlagatelja da obrazloži  izvješće.  
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je  izvješće u pismenom obliku dostavljeno vijećnicima 
u privitku saziva za ovu sjednicu. Odvoz komunalnog otpada na području Općine Ivanska vrši 
komunalno poduzeće  u vlasništvu Općine Ivanska, Ivankom j.d.o.o. Odvoz komunalnog otpada 
vrši se iz 778 domaćinstava  odnosno 81,55 stanovništva  obuhvaćeno je organiziranim 
odvozom komunalnog otpada .  Ukupno je skupljeno 346,74 t  miješanog komunalnog otpada. 
Tijekom 2016. godine organiziran je i odvoz glomazno otpada koji je izvršila  tvrtka Sirovina 
Bjelovar. Ukupno je skupljeno 3 t glomazno otpada. Imamo jedan zeleni otok , a u tijeku je   
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provjera domaćinstava koja još uvijek nisu obuhvaćena organiziranim odvozom komunalnog 
otpada. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  izvješće načelnika  daje na 
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova za“ donijelo  i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Ivanska za 2016. godinu 

 
   

Točka 11.                                                                                                                                                
 Predsjednica vijeća  poziva  načelnika kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke   
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je projekt pješačko-biciklističke staze u tijeku, 
priprema se dokumentacija i izrađuje se građevna dozvola. Kako bi se mogli pravovaljano 
prijavit na natječaj   potrebno je da vijeće donose odluku d davanju  suglasnosti za provedbu 
ovog projekta. Radi se konkretno o pješačko-biciklističkoj stazi uz kanal ukupne duljine 5.470 m 
koja će ići od Rastovca do kraj Ivanske. Vrijednost investicije je 1.000.000 eura i planira se 
aplicirati na  mjeru 7. podmjeru 7.4. , tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne  aktivnosti te povezanu infrastrukturu.  Natječaj će biti otvoren od 18.04-18.05.2017. 
godine i imamo dovoljno vremena da pripremimo svu potrebnu dokumentaciju, zaključio je svoje 
izlaganje načelnik. 
 Vijećnik Ivica Bok pita s koje će strane ići ta staza gledano od Rastovca. 
 Načelnik Josip  Bartolčić je odgovorio da će ići s  desne strane. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog  odluke  
 daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova za“ donijelo  i 
3 glasa „suzdržan“ usvojilo  

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ivanska  
 

Točka 12. 
 Predsjednica vijeća poziva  načelnika  kao predlagatelja da obrazloži  prijedlog odluke. 
Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je  prilikom donošenja odluke  o davanju u zakup poslovnog 
prostora u članku 10. izostavljen   ured državne uprave  kao tijelo kojem načelnik može dati  na 
korištenje poslovni prostor bez naknade. Svi ostali članci spomenute odluke ostaju 
nepromijenjeni. 
 Budući da se nitko nije javio za riječ  predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na  
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova za“ donijelo  i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju  u zakup poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Ivanska . 

 
 

Točka 13. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se je  vijećnik Željko Križan koji  pozdravlja 
novinare i njihov revan rad na sjednicama vijeća za koji su dobro plaćeni, pa ga zanima gdje  to 
gospodin Atila objavljuje  sjednice, konkretno ga zanima  gdje se to naši žitelji mogu vidjeti, jer 
je on nakon svake sjednice revno pratio medije i nije  vidio niti jedna isječak sa vijeće. 
 Načelnik Josip Bartolčić je pozvao gospodina Jordana Atilu da ogovori vijećniku Križanu. 
 Jordan Atila je odgovorio da sjednice snima i snimke cijelih sjednica uručuje načelniku 
.Objava sjednica na tv bila bi preskupa. Kada je izdvojena neka vijest, dogovara se sa 
urednicima  i daje se samo jedan segment, jer sve drugo je preskupo. 
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 Predsjednica vijeća obratila se je  nazočnima  zahvalivši se svima na suradnji  budući da 
je ovo zadnja sjednica općinskog vijeća u ovom sazivu. Svima je poželjela sreću na izborima , 
te se zahvalila i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela na pomoći i suradnji. 
 Načelnik  Josip  Bartolčić   zahvalio je vijećnicima oporbe na korektnoj suradnji , na 
disciplini te pitanjima., te je istakao da je unatoč određenim razlikama  pronađen zajednički jezik  
i korektan rad sjednica.  
Nakon toga pozvao je sve vijećnike za  zajedničko druženje nakon sjednice. 
 
 
Predsjednica vijeća rad 25. sjednice Općinskog vijeća zaključila je u 21,10  sati. 
 
 

 
 

 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        PREDSJEDNICA: 
                                                                                                          Ivana Peršić 


