REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
Klasa:021-05/13-01/7
Urbroj: 2110/02-01-13-2
Ivanska, 06.11.2013.
ZAPISNIK
o radu 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska održane 04.11.2013. godine u dvorani za
sjednice Općine Ivanska , nakon konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Nazočni vijećnici: Josip Crljenak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac, Antonia Grgić,
Željko Križan, Dražen Orlović , Milenko Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima
Strmota, Miroslav Trgovac.
Odsutni vijećnici : Ivica Bok i Milan Žeger .
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin i v.d. direktor KOMI d.o.o. Darko Turković.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te poziva načelnika i
zamjenika načelnika da polože svečanu prisegu. Prisega je podnesena na načina da je
predsjednica vijeća pročitala tekst prisege : “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika/zamjenika Općine Ivanska obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Ivanska, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Ivanska”., a nakon toga općinski načelnik i
zamjenik načelnika su ustali i izgovorili “Prisežem”. Nakon položene prisege, predsjednica
vijeća predlaže dnevni red na koji nije bilo izmjena i dopuna, te konstatira da je dnevni red
usvojen sa 8 glasova “za” i 3 glasa “suzdržan”

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o privremenom ukidanju Suglasnosti na Odluku o utvrđivanju
grobne naknade,
2. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa,
3. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ivanska,
4. Donošenje Odluke za rad predsjedniku/ci vijeća, vijećnicima, članovima radnih tijela
, općinskom načelniku , zamjeniku načelnika i djelatnicima jedinstvenog upravnog
odjela,
5. Donošenje Odluke o visini naknade općinskom načelniku za obavljanje dužnosti u
lipnju 2013. godine,
6. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ivanska,
7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju pravopotpisnika financijske
dokumentacije Općine Ivanska,
8. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
9. Različito.
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Točka 1.
Predsjednica vijeća Ivana Peršić, iznosi da je Općinsko vijeće Općine Ivanska na 22.
sjednici održanoj 16. travnja 2013. godine dalo je KOMI d.o.o. Ivanska Suglasnost na
Odluku o utvrđivanju grobne naknade. Kako komunalno poduzeće nije na zadovoljavajući
način održavalo groblja i uređivalo grobna mjesta, predlaže da se donese privremena Odluka
o ukidanju Suglasnosti , jer nema elementa za uvođenje naknade ako se nije radilo . Otvara
raspravu.
S obzirom da se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica vijeća prijedlog Odluke daje na
glasovanje, te konstatira da je Općinsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan usvojilo
Odluka o privremenom ukidanju Suglasnosti na Odluku o utvrđivanju grobne
naknade na području Općine Ivanska.
Točka 2.
Općinsko vijeća na 6. sjednici održanoj 15. lipnja 2013. donijelo je Odluku o plaći i
drugim stvarnim pravima općinskog načelnika. Budući da je na lokalnim izborima izabran
načelnik koji ima znatno višu stručnu spremu od bivšeg načelnika , ovom odlukom se
predlaže osnovica od 5.600,00 kuna i koeficijent od 2,80 za obračun plaće , ukratko je
pojasnila predmetnu odluku predsjednica vijeća Ivana Peršić. Nakon toga otvara raspravu.
Šima Strmota, postavlja pitanje kolika će biti neto plaća načelnika?
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da će iznositi oko 9.900,00 kn.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje
, te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“
usvojilo
Odluku o plaći i drugim stvarnim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa.
Točka 3.
Odluka o koeficijentima u Jedinstvenom upravnom odjelu donesena je na 7. sjednici
Općinskog vijeća od 24. rujna 2010. godine. Predloženom Odlukom predlažu se koeficijenti
kako slijedi: pročelnik 2,8; administrativno-računovodstveni referent 1,80.; administrativno
komunalni referent 1,50 i komunalni redar 1,50 , izvijestila je nazočne predsjednica vijeća
Ivana Peršić, te otvorila raspravu.
Na upit Željka Križana, koliko će iznositi neto plaće zaposlenih, odgovorio je načelnik
Josip Bartolčić da će neto plaća iznositi od 3.300,00-3.900,00 kuna .
Kako više nije bilo drugih pitanja niti rasprave, predsjednica vijeća predmetnu odluku
daje na glasovanje, te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan Općinsko vijeće
Općine Ivanska usvojilo
Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu .
Točka 4.
Predsjednica vijeća Ivana Peršić, iznosi da je Odluka o visini naknade dužnosnika ,
vijećnika, radnih tijela Općinskog vijeća i zaposlenika , donesena je na 11. sjednici održanoj
18.11.2011. godine. U predmetnoj odluci osnovica za obračun iznosila je 170,00 kuna ,
koeficijenti su bili slijedeći: predsjednik vijeća 1,5, ostali dužnosnici, vijećnici i zaposlenici
1,0, te predstavnici radnih tijela 0,75. Prijedlogom Odluke predlaže se da predsjednica vijeća
ima naknadu od 1.000,00 kn neto po sjednici, vijećnici 300,00 kn neto , a članovi radnih tijela
170,00 kn neto po sjednici. Ovom Odlukom izuzimaju se načelnik , zamjenik načelnika,
direktor komunalnog poduzeća kao i svi općinski službenici. S obzirom da se nitko nije
uključio u raspravu , predsjednica vijeća daje prijedlog odluke na glasovanje , te konstatira da
je sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o naknadama troškova za rad predsjedniku/ci vijeća, vijećnicima i
članovima radnih tijela .
Točka 5.
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Općinski načelnik , Josip Bartolčić izabran je za načelnika 02. lipnja 2013. godine.
Odluka o proglašenju rezultata izbora za načelnika postala je konačna 11. lipnja 2013.
godine, te je načelnik obnašao dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, jer je bio zaposlenik
Hrvatskih šuma . Stoga ima pravo na naknadu za svoj rad, obrazložila je predsjednica vijeća i
predložila da se načelniku odredi naknada za lipanj 2013. godine u visini neto plaće bivšeg
načelnika.
Na pitanje vijećnika Željka Križan, koji je to neto iznos plaće bivšeg načelnika,
odgovorio je vijećnik Šima Strmota da je to nešto više od 7.300,00kn.
Kako nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća Ivana Peršić daje na glasovanje
navedeni prijedlog, te konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ Općinsko vijeće
Općine Ivanska usvojilo
Odluku o visini naknade općinskom načelniku za obavljanje dužnosti u lipnju
2013. godine u visini neto plaće bivšeg načelnika.
Točka 6.
Predsjednica vijeća Ivana Peršić, upoznaje vijećnike da sukladno Zakonu o zaštiti i
spašavanju , članove stožera zaštite i spašavanja imenuju predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave , nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku
od 60 dana od dana konstituiranja. Zakonom je propisano da je načelnik stožera zaštite i
spašavanja zamjenik načelnika. Kako je Općinsko vijeće konstituirano potrebno je donijeti
rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanje, te stoga u stožer predlaže: Željko Mavrin,
zamjenik načelnika za načelnika stožera , te za članove Josip Barilarić, Dražen Albert ,
Jadranka Dr.Ladović-Vučnik, Darko Lovrić, Ivica Capan, Dario Milardović i Darko
Turković.
Predsjednica vijeća konstatira da je navedeni prijedlog usvojen sa 9 glasova „za“ i 2
glasa „suzdržan“, te je Općinsko vijeće Općine Ivanska donijelo Rješenje o imenovanju
stožera zaštite i spašavanja u sastavu kako slijedi:
:
- Mavrin Željko , zamjenik načelnika, načelnik stožera
- Josip Barilarić, predstavnik PU PP Čazma, član
- Dražen Albert, zapovjednik VZO Ivanska, član
- Jadranka dr. Ladović-Vučnik, predstavnik doma zdravlja, član
- Darko Lovrić, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje , član
- Ivica Capan, predstavnik Veterinarske stanice Čazma , ambulanta Ivanska,
član
- Dario Milardović, zamjenik zapovjednika VZO Ivanska, član
- Darko Turković, v.d. direktor KOMI d.o.o. Ivanska, član
Točka 7.
Predsjednica vijeća Ivana Peršić, iznosi da su dosadašnji pravopotpisnici financijske
dokumentacije Općine Ivanska bili Šima Strmota, Ivan Novaković, Ivan Barbir, Miroslav
Sočev i Ankica Takač, bivši dužnosnici općine Ivanska , stoga se ih je potrebno razriješiti
, te za nove pravopotpisnke predlaže : Josip Bartolčić, načelnik, Željko Mavrin, zamjenika
načelnika, Ivana Peršić, predsjednica Općinskog vijeća, Nenad Rajčević i Miroslav Trgovac
potpredsjednici Općinskog vijeća. Kako nije bilo drugih prijedloga , predsjednica vijeća
nakon provedenog glasovanja konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“
Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo
Odluku o razrješenju i imenovanju pravopotpisnika financijske dokumentacije
Općine Ivanska.
Točka 8.
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Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti usvojena je na 10.sjednici
održanoj 14. rujna 2006. godine. Ona nije usklađena sa Zakonom , jer su se zakonske
odredbe od tada mijenjale nekoliko puta i potrebno je donijeti novu odluku u skladu sa
zakonskim odredbama ,podnijela je uvodno obrazloženje predsjednica vijeća Ivana Peršić.
Nakon toga pozvala je načelnika da podnese detaljnije obrazloženje.
Josip Bartolčić, načelnik općine pojašnjava da je Zakonom propisano koje kategorije
ugostiteljskih objekata od kada i do kada mogu raditi. Bitno je istaći da po Zakonu nitko ne
može početi raditi prije 6 sati, a niti duže od 24,00 sata . Isto tako Zakon omogućava da
predstavničko tijelo može dopustiti ugostiteljima da rade dva sata duže od propisanog za
dane vikenda ,naravno ako to žele.
Stoga prijedlog Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljskoj djelatnosti omogućava svima našim ugostiteljima da rade pod jednakim
uvjetima .
Budući da se nitko nije uključivao u raspravu, predsjednica vijeća daje predmetnu odluku na
glasovanje i konstatira da je sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojena
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti.
Točka 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica vijeća poziva načelnik da ukratko
obrazloži : a)potrebu donošenja nove Odluke o komunalnoj naknadi,
b) potrebu sklapanja Ugovora o odvozu komunalnog otpada sa tvrtkom EKO –FLOR PLUS
d.o.o.
a)Načelnik, Josip Bartolčić, podnosi kratku informaciju o potrebi donošenja nove
odluke o komunalnoj naknadi. Imamo odluku koja je donesena 2002. godine i od tada se
nije mijenjala , te je zakonski neusklađena i treba je uskladiti u skladu sa važećim zakonom.
Ali što je najbitnije planiramo novom odlukom donijeti i neke povlastice glede socijalnog
statusa. Smatramo da moramo voditi brigu o
staračkim domaćinstvima i samcima. Prijedlog nove odluke bit će i značajno smanjenje, jer
od poslovnih subjekata imamo prigovore da je cijena komunalne naknade u nekim većim
sredinama , daleko manja za isti prostor kao ovdje kod nas. Vjerujem da ćemo do kraja
godine izraditi novi prijedlog Odluke, tako da od nove godine možemo napraviti cjelokupnu
reviziju domaćinstava , te izdati nova rješenja.
b) Vezano uz sklapanje ugovora o zbrinjavanju komunalnog otpada, načelnik Josip
Bartolčić , nazočne je vijećnike izvijestio da je dolaskom na mjesto načelnika zatekao veliki
problem vezano za odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava. Dozvola za odlaganje
komunalnog otpada za KOMI d.o.o. istekla je krajem svibnja i KOMI nije ispunio
minimalne uvjete za ishođenje produženja privremene dozvole.
Budući da se smeće negdje mora odlagati, bio sam primoran sklopiti privremeni
Ugovor o sakupljanju i odvozu smeća sa tvrtkom EKO –FLOR PLUS D.O.O. dok se ne
steknu uvjeti za raspisivanje natječaja za koncesiju. U protivnom prijetila bi nam ekološka
katastrofa. Općina nema nikakvu obvezu prema EKO –FLOR PLUS D.O.O, a s njim je
postignut i dogovor da samačka i staračka domaćinstva plaćaju odvoz otpada po povlaštenoj
cijeni, zaključio je svoje obrazloženje općinski načelnik.
c) Predsjednica vijeća , iznosi da je potrebno donijeti još jednu odluku, koja se
odnosi na dnevnice za službena putovanja za načelnika i zamjenika načelnika , te stoga
poziva načelnika da podnese obrazloženje.
Općinski načelnik Josip Bartolčić, upoznaje vijećnike da općinski načelnik i zamjenik
načelnika imaju pravo na isplatu dnevnica za službena putovanja sukladno zakonskim
odredbama. Stoga daje izjavu da se načelnik i zamjenik načelnika odriču isplate dnevnica za
službena putovanja u zemlji . Ovo je bitno napomenuti da se za načelnika i zamjenika
načelnika iz Proračuna neće isplaćivati nikakav drugi trošak osim plaće.
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Nakon izlaganja načelnika ,predsjednica vijeća poziva vijećnike da donesu odluku o
prihvaćanju izjave načelnika i zamjenika načelnika kojom se odriču isplate dnevnica za
službeni put u zemlji. Sa 11 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, usvojena je
Odluka o prihvaćanju izjave načelnika i zamjenika načelnika kojom se odriču
isplate dnevnica za službena putovanja u zemlji.
d) Josip Bartolčić, pred sam početak ove sjednice dobili smo dopis Agencije za
poljoprivredno zemljište kojim traže da se ispred predstavničkog tijela u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje jedan
predstavnik naše općine . Predsjednica zahvaljuje na pojašnjenju te poziva vijećnike da
iznesu svoje prijedloge.
Za riječ se javio Dražen Orlović koji daje prijedlog da se u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH imenuje Željko Mavrin iz Babinca 28.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica vijeća prijedlog daje na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednica vijeća konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „
suzdržan“ , u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
ispred Općinskog vijeća imenovan Željko Mavrin iz Babinac 28., 43232 Berek.
Na kraju sjednice, vijećnicima je podijeljen dopis Ministarstva uprave vezano za
raspuštanja vijeća Mjesnih odbora.
Prije samog zaključivanja sjednice predsjednica vijeća poziva , v.d. direktora KOMI d.o.o.
Darka Turković da kratko informira vijećnike o trenutnom stanju u komunalnom društvu.
V.d. direktor Darko Turković najavio je skupštinu društva KOMI d.o.o. nakon što ovlašteni
neovisni revizor pregleda poslovne knjige. Nazočne je izvijestio da je na dužnost v.d.
direktora imenovan sa 16.10.2013. godine , te da je u KOMI d.o.o izvršena primopredaja i
to u vremenu od 17.-24.10.2013. Primopredaja je izvršena u sastavu : Darko Turković, Milan
Križan i Ivana Peršić. Komunalno društvo Komi d.o.o. je u blokadi od porezne uprave u
iznosu od 134.000,00 kn, svi djelatnici izuzev Gorana Jelušića su dali otkaz, a o svemu
detaljnije će izvješće podnijeti na Skupštini kada dobije kompletan revizorski nalaz.
Zaključeno u 15,40.
Zapisničar:
Mira Cindrić

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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