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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 
Klasa:021-05/15-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-15-12 
Ivanska, 11.svibnja 2015. 
 

ZAPISNIK  
o radu 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane  08.svibnja  2015. godine  s 

početkom u 20,00 sati u Domu kulture Ivanska  
 

 
Nazočni vijećnici:  Ivica Bok,Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac ,  Željko 

Križan  , Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Darko  Turković, Miroslav Trgovac, 
Milan Žeger  

 
Odsutni  vijećnici: Antonia Šimić (opr), Šima Strmota 
 
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., komunalni redar Milan 

Grgić, direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska , predstavnici medija : super radio Čazma i    Atila 
Internet televizija.  

 
 Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te  otvara aktulani sat. Poziva 
djelatnicu Jedinstvenog upravnog odjela da   pročita vijećnička pitanja. 
 Djelatnica Mira Cindrić čita  vijećnička pitanja  kako slijedi: 
  Vijećnik Damir Dolenac,  pita načelnika kada će biti sanirana rupa na cesti na putu iza 
Marinkovića. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara  da je taj dio ceste saniran, odnosno da je sanirano  
najnužnije. U planu je i daljnja sanacija ceste koja je zastala radi kvara na stroju komunalnog 
poduzeća. Budući da je stroj popravljen prekjučer, idući tjedan nastaviti će se radovi na sanacije 
navedene ceste. 
 Vijećnik Damir Dolenac,  navodi da je u novinama objavljen članak da je podignuta 
optužnica  protiv nekog člana raspuštenog Mjesnog odbora Stara Plošćica,  stoga pita 
načelnika  o kojem je članu riječ. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da je protiv bivšeg predsjednika MO Stara Plošćica 
Siniše Drete podignuta optužnica , kao odgovorne osobe. 
 Vijećnik Milan Žeger, pita načelnika kome se mogu postavljati pitanja na aktualnom satu. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se pitanja na aktualnom satu mogu postavljati 
isključivo prema odredbama Poslovnika. 
 Vijećnik Željko Križan, pita  načelnika  koliko je u zadnjih 10 dana  i gdje radio stroj 
komunalnog  poduzeća, no kako je načelnik   već na pitanje vijećnika  Damira Dolenca 
odgovorio da je stroj bio u kvaru, vijećnik Željko Križan je dobio  odgovor. 
 Nadalje iznosi da je u Samarici gredelj odradio 50% posla  na poljskim putevima, ali da 
je zadnji pljusak iste uništio, jer nisu iskopane grabe i kao da nije napravljeno ništa. Na jednoj 
od prethodnih sjednica postavio je i pitanje odrona zemlje, jedan odron je označen, ali drugi 
odron nije označen i rupa se je proširila sve do ruba ceste, te je pitanje dana kada će se netko 
zaletjeti u tu rupu i stradati. 
 Načelnik Josip  Bartolčić, sa stanjem odrona upoznati su svi relevantni čimbenici koji su 
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obišli teren i snimili stanje.  Što se tiče navedenoga odrona, rečeno nam je da je   takvih odrona 
na 1000 na području županije i da će biti saniran kada dođe na red. Kao općina mi ne možemo 
natjerati ŽUC da ga sanira, već moramo čekati red.  Jedino što možemo napraviti je da ih 
pismeno obavijestimo u suradnji sa Mjesnim odborom, ako odron krene dalje 
 Vijećnik Željko Križan smatra da bi bilo učinkovitije da se taj odron označi, od bilo koje 
strane pa makar i od komunalnog redara. 
  Vijećnik Ivica Bok, pita načelnika da li smo kao općina napravili propust što se prošle 
godine nismo javili na natječaj  Fonda za energetsku učinkovitost, vezano uz apliciranje fasada i 
stolarije za građane. Naime susjedne općine Berek i Štefanje prošle godine su se kandidirale i 
tamo se  obnavljaju kuće,  a kod nas toga nema. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  kad se je donosio proračun i rebalans za prošlu 
godinu namjerno se nije išlo sa natječaj, jer nismo bili organizacijski spremni, a i sam natječaj je 
bio poprilično nejasan. To najbolje potvrđuje i stanje u susjednim općinama gdje se je apliciralo 
15-20 kuća za energetsku obnovu, a tek ih je  par obnovljeno i to iz razloga  što je po tadašnjem 
natječaju izvoditelj radova morao isfinancirati cjelokupnu investiciju obnove i tek nakon pregleda 
od strane komisije u roku od 30 dana dobio bi novac od Fonda.  Izvođači radova  nisu mogli 
izdržati taj teret financiranja, jer tko  u današnje vrijeme ima  500.000 kn  na računu da ih obrće 
i čeka povrat. Građani su  potpisali ugovore  o izvođenju radova na godinu  dana i velika je 
vjerojatnost da svi neće dobiti fasadu ili prozore , jer je rok za izvođenje radova na isteku. 
Krajem travnja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za 
energetsku  obnovu kuća i svi koji žele svoje će kuće moći aplicirati direktno na Fond,  uz 
tražene uvjete iz natječaja. Vjerujemo da bi  40-tak naših žitelja moglo obnoviti svoje kuće. 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika kada će komunalno poduzeće kositi travu u ulici Ivana 
Mažuranića, a ne samo na Trgu kralja Tomislava ,  a kako svi plaćamo komunalnu naknadu, 
smatra da bi se svima trebalo kositi. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da  komunalno poduzeće kosi samo javne površine 
, a sve prema popisu javnih površina. 
 Kako više nije bilo pitanja predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženi  
 

DNEVNI RED 
  Aktualni sat 
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice  općinskog vijeća 

2. Usvajanje zapisnika  sa  13. sjednice općinskog vijeća 

3. Donošenje Odluke o  upravljanju grobljima na području općine Ivanska 

4. Donošenje Odluke o osnivanju  Savjeta mladih 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine grobne 

naknade na području Općine Ivanska 

6. Donošenje Odluke o zaduženju kod  PBZ 

7. Donošenje  Odluke o suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 

zaduženje i jamstvo za zaduženje za nabavu komunalnog vozila 

8. Donošenje Odluke o suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o.Ivanska za 

zaduženje i jamstvo za zaduženje za nabavu komunalne opreme 

9. Razno  

 
 

Točka 1. 
 Predsjednica vijeća zapisnik sa 12. sjednice daje na usvajanje. 
 Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je  jednoglasno, 
odnosno sa 11 glasova „za“ usvojen   
 Zapisnik  o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
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Točka 2. 
 Predsjednica vijeća zapisnik sa13. sjednice  daje na usvajanje. 
 Vijećnik Damir Dolenac iznosi da je tražio izvješće o radu povjerenika Mjesnih odbora, 
no da ga nije dobio. 
 Načelnik Josip Bartolčić  odgovara da je  izvješće  bilo u planu , no kako  su u 
ponedjeljak 04. svibnja održane konstituirajući sjednice vijeća Mjesnih odbora,  za  14- tak dana  
izvršiti će se primopredaja  između povjerenika  i predsjednika , te će  vijećnici zapisnike o 
primopredaji dobiti na uvid. 
 Vijećnik Željko Križan iznosi da je na zadnjoj sjednici iznio primjedbu da jednu  čestica 
puta ne postoji, te je obećano da će se provjeriti o čemu se radi, ali nije dobio povratnu 
informaciju.  
 Načelnik Josip Bartolčić obavezao je komunalnog redara da u roku 3 dana vijećniku 
Željku Križan dostavi pismeni odgovor  vezano uz  spornu česticu puta. 
 Budući da nije bilo primjedaba predsjednica vijeća konstatira da je  jednoglasno, 
odnosno sa 11 glasova „za“ usvojen   

 Zapisnik  o radu 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 3. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja ove odluke da podnese 
obrazloženje . 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  da je Odluka o upravljanju grobljima  donesena 2002. 
godine i da je ona zastarjela , jer su se mnogi zakoni od tada promijenili. Stoga je odvjetnik 
upozorio da je potrebno donijeti novu odluku u skladu sa važećim zakonskim propisima. 
Vijećnici su  u privitku materijala za ovu sjednicu dobili prijedlog odluke o upravljanje grobljima 
na području Općine Ivanska. Predmetnom odlukom uređuje se upravljanje grobljima i   to : 
način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, način utvrđivanja i plaćanja 
naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog 
mjesta, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, 
prijenos i pokapanje umrlih, održavanje groblja, uklanjanje otpada s groblja, te ostali uvjeti 
upravljanja s grobljima. Odlukom je propisano da  grobljima na području Općine Ivanska 
upravlja trgovačko društvo Ivankom j.d.o.o. Ivanska  koje je registrirano za obavljanje 
komunalne djelatnosti. Načelnik  predlaže da se u  članku 2. stavak 6. iza riječi "razmještaj 
putova" doda "održavanje i izgradnja grobnih  putova", jer prilikom održavanja groblja, putovi se 
moraju održavati, a tamo gdje su u lošem stanju ili će postojati potreba za novim , logično je da 
to radi Ivankom j.d.o.o. Nadalje je pojasnio članak 15. gdje se navodi da na grobljima gdje 
postoji mrtvačnica   sahrana se mora izvršiti iz mrtvačnice, ali isto tako  da na grobljima gdje 
nema mrtvačnice, sahrana se mora održati iz mrtvačnice, jer je tako definirano zakonom. 
 Nakon izlaganja načelnika Josipa Bartolčića , predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Damir Dolenac primjećuje da je predmetnom odlukom navedenom da se 
nedjeljom ne vrše ukopi. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je  ovim prijedlogom odluke propisano radno vrijeme 
groblja i ne znači da se u izuzetnim slučajevima ne može ukop izvršiti i nedjeljom, ali za to treba  
imati opravdan razlog.  
 Vijećnik Ivica Bok , iznosi da u članku 15. stoji da je zabranjeno obavljanje pogrebnog 
obreda nad otvorenim lijesom, smatra da  da to nije u redu, jer u nekim mjestima je običaj da se 
obred drži nad otvorenim lijesom. 
 Načelnik Josip Bartolčić, odluka je temeljena na zakonskim odredbama, a niti s 
higijenskog aspekta to nije u redu. 
 Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke 
daje na usvajanje, sa prijedlogom načelnika za dopunu članka 2. stavak 6  i konstatira da je 
Općinsko vijeće Općine Ivanska , jednoglasno , odnosno za 11 glasova "za" usvojilo 

 Odluku o upravljanju grobljima na području Općine Ivanska  
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Toka 4. 

Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja  odluke   da podnese 
obrazloženje. 

Načelnik Josip Bartolčić iznosi  je  da  Savjet mladih  postojao , ali da je sve ostalo samo 
na papiru, jer mladi nisu bili zainteresirani za rad. Zakon  o savjetima mladih  definira obvezu 
osnivanja  Savjeta mladih. Prije nego li se je krenulo u izradu  ove odluke izvršeni su prethodni 
dogovori sa mladima koji su iskazali interes i volju za rad u Savjetu. Inače 2008. godine 
Općinsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju savjeta mladih, ali se ona više ne može 
primjenjivati  , jer je došlo do izmjene zakonskih propisa. Savjet mladih je savjetodavno tijelo 
općine koje promiče i zagovara prava , potrebe i interese mladih ljudi sa područja naše općine.  
U njemu mogu biti mladi od 15 –  do navršenih 30 godina života . Načelnik nadalje iznosi da je 
odlukom definiran broj članova, savjeta, način izbora, rokovi za provedbu izbora članova , 
konstituiranje  savjeta  i mandat članstva , način rada i financiranje, te završne odredbe. 

Nakon izlaganja načelnika, predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Milan Žeger pita da li ćemo onda imati dva Savjeta mladih. 
Načelnik Josip Bartolčić,  imat ćemo samo jedan Savjet mladih , jer  drugi  odnosno onaj 

koji je nekada osnovan nije funkcionirao i ugašen je po sili zakona, jer se nije sastao duže od 1 
godine . Mi trenutno nemamo niti jedna  Savjet. Ova odluka je temelj za osnivanje Savjeta. 
 Budući da se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke 
daje na usvajanje  i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska , jednoglasno , odnosno za 
11 glasova "za" usvojilo 

 Odluku o osnivanju Savjeta mladih  općine Ivanska  
 

 
 

Točka 5. 
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja   da podnese obrazloženje. 
Načelnik Josip Bartolčić pojašnjava da je Općinsko vijeće prošle godine dalo suglasnost 

komunalnom poduzeću Ivankom j.d.o.o. na Odluku o visini grobne naknade. Informatički 
program za obračun grobne naknade ne podržava  obračun grobne naknade po grobnom 
mjestu, stoga je napravljena nova odluka. U predmetnoj odluci, grobna naknada bi se 
obračunavala po m2. I dalje ostaju 3. kategorije groblja, te se u biti ne mijenja visina grobne 
naknade. Oko 80% grobnih mjesta prelazi 3,5 m2, odnosno dopuštene gabarite. Katastar 
groblja je napravljen na  temelju postojećeg stanja. Načelnik Josip Bartolčić , predlaže da se u 
odluku ugradi da se za dječje grobove ne plaća naknada, a da će rješenja i uplatnice za grobnu 
naknadu izaći na teren nakon 30. rujna.  

Nakon izlaganja načelnika , predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Željko Križan, smatra da ne bi u istoj kategorizaciji trebala biti groblja u 

Srijedskoj i Babincu. Groblje u Srijedskoj  nema čak niti prilazni put, dok je  prilaz groblju 
Babinac sa ceste. 

Direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska, Antun Furjan odgovara  da je takva kategorizacija 
groblja bila i u prethodnoj odluci , te da se tu ništa nije mijenjalo. 

Kako se nitko više od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke 
daje na usvajanje te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  sa 8 glasova "za" i 3 
glasa "suzdržan" usvojilo  

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine grobne naknade na 
području Općine Ivanska 

 

 
Točka 6. 

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

Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je općina aplicirala pri Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost  projekt energetske učinkovitosti  zgrade doma kulture Ivanska 
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(općinske zgrade) za obnovu vanjske ovojnice i stolarije. Procjena projekta je 800.000 kn. 
Budući da Fond sufinancira 80% projekta , ostatak od 20 %  financira  općina  . Stoga predlaže 
da se  općina zaduži kod Privredne banke Zagreb za iznos do 160.000 kn na rok od 1 godine. S 
obzirom da je općina  u suradnji sa županijom i ostalim javnim institucijama sklopila ugovor o 
chas poolingu, kamate  će biti  povoljnije.  

Vijećnik  Ivica Bok pita načelnika  da li će proračun izdržati nova zaduženja, jer smo se 
već zadužili po poslovnom minusu. 

Načelnik Josip Bartolčić odgovara da smo samo donijeli odluku o  zaduženju po 
poslovnom minusu, ali da nismo  koristili tu mogućnost kreditiranja.  Tu smo odluku donijeli  
kako bi održali likvidnost  radi povrata poreza koji se procjenjuje na cca 560.000 kn. Na ime 
povrata poreza država nam vraća  50.000 kn mjesečno.  Da smo taj  iznos dobili početkom  
imali bi pola milijuna kuna na računu i ne bi nas brinulo povrat poreza.  

Što se tiče  radova na ovojnici, oni sigurno neće početi prije jeseni, pa bi obračun za njih 
trebao biti tek u  listopadu. Iduće godine nam izlazi  dug  za zatezne kamate po sporazumu s 
Elektrometalom , dugoročni kredit PBZ, a ove godine u srpnju kratkoročni kredit kod Erste 
banke tako da   likvidnost proračuna u narednom razdoblju neće biti upitna. 

Kako se više nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog  odluke 
daje na usvajanje , te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  7 glasova "za" i 4 
glasa "suzdržan" usvojilo  

Odluku  o zaduženju kod Privredne banke Zagreb 
 
 

Točka 7. 
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao predlagatelja da podnese obrazloženje 

predmetne odluke. 
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o.   u tijeku 

nabavke komunalnog vozila za odvoz komunalnog otpada i komunalne opreme. Za navedenu 
opremu odnosno komunalno vozila provedena je bagatelna i javna nabava. Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost  sufinancira  nabavku  komunalnog vozila i  komunalne 
opreme sa 80%, dok ostatak od 20% ide na teret komunalnog poduzeća. 

 Budući da  komunalno poduzeće nema potrebna sredstva za zatvaranje financijske 
konstrukcije za komunalno vozilo i komunalnu opremu, zadužilo bi se kod  poslovne banke  
putem   kredita.  Kako je Općina Ivanska osnivač i vlasnik komunalnog poduzeća, sukladno 
Zakonu o proračun treba dati jamstvo za podizanje kredita. Poduzeće bi  se zadužilo za 
nabavku   komunalnog vozila  u iznosu od 20% ugovorene cijene  komunalnog vozila. 

Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Ivica Bok pita koja je cijena komunalnog vozila. 
Direktor Ivankom j.d.o.o. Antun Furjan je odgovorio da  cijena komunalnog vozila cca 

1.150.000 kn. 
Vijećnik Ivica Bok  smatra da će  komunalno poduzeće teško  zaraditi uloženi iznos u 

nabavku komunalnog vozila i opreme, a pogotovo je upitno odlaganje otpada budući da se 
planira odlaganje  na odlagalište Johovača u Velikoj Mlinskoj na  području Općine Velika 
Trnovitica. Prema nekim informacijama to bi se odlagalište trebalo uskoro zatvoriti. 

Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da nema informacija o zatvaranju odlagališta Johovača. 
Sa općinom Velika Trnovitica  potpisan je sporazum o odlaganju komunalnog otpada, a ovih 
dana očekuje se i potpisivanje ugovora. Odlagalište Doline  treba do 2020 godine biti u funkciji  i 
spremno za prihvat komunalnog otpada iz cijele županije. 

 
 
 
Nakon izlaganja načelnika , predsjednica vijeća prijedlog  odluke daje na usvajanje i 

konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  sa  7 glasova "za" i 4 glasa "suzdržan" usvojilo  
Odluku o davanju  suglasnosti  trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 

zaduženje  i jamstvo za nabavku komunalnog vozila 
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Točka 8. 
 Predsjednica  vijeća poziva načelnika kao predlagatelja  da podnese  obrazloženje 
prijedloga odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je obrazloženje dao u prethodnoj točci dnevnog reda. 
Za nabavku  komunalne opreme komunalno poduzeće bi se zadužilo   u iznosu od 20% 
ugovorene cijene  komunalne opreme. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita koja je cijena komunalne opreme. 
 Načelnik Josip Bartolčić je  odgovorio da je oko 200.000 kn. 
 Kako se  više nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke daje na 
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova "za" i 4 glasa 
"suzdržan" usvojilo  

Odluku o davanju  suglasnosti  trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 
zaduženje  i jamstvo za nabavku komunalne opreme 

 
Točka 9. 

Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Josip Bartolčić predlaže da se donese Odluka 
o raspisivanju javnog poziva za izbor Savjeta mladih Općine Ivanska. 

Prijedlog načelnika , predsjednica  vijeća daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko 
vijeće Općine Ivanska sa 10 glasova "za" i 1 glas "suzdržan" donijelo 

Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor  Savjeta mladih Općine Ivanska 
 

 Načelnik  Josip Bartolčić upoznao je nazočne da  su konstituirana vijeća mjesnih odbora, 
da su  izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih odbora, te da su vijeća mjesnih 
odbora usvojila pravila o radu mjesnih odbora, kao temeljni akt za njihov rad. Istako je važnost  
osnivanja mjesnih odbora kao spone između općine i naših građana. 
 
 Komunalni reda Milan Grgić  iznosi  da je vijećnik Željko Križan  na  prethodnoj sjednici  
zatražio podatak o tome koliko domaćinstava   plaća  komunalni odvoz po povlaštenoj cijeni. 
Odgovor mu nije u mogućnosti trenutno dati, jer od pouzeća Eko flor plus nije dobio tražene 
podatke. Čim ih dobije o tome će  ga izvijestiti. 
 

 Vijećnik Damir Dolenac, traži da sportska društva dostave  financijska izvješća. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će sve udruge morati poraditi na svom ustroju, 
jer  je stupio na  snagu novi Zakon o udrugama.  Tko  se ne uskladi sa zakonom brisati će se iz 
registra udruga. 
 

 Budući da se pod ovom točkom dnevnog reda  nitko više nije javio za riječ, predsjednica 
vijeća , zaključila je rad 14. sjednica Općinskog vijeća  Ivanska u 21,12 sati. 
 

 

Zapisničar:                                                                                                     PREDSJEDNICA: 
Mira Cindrić                                                                                                        Ivana Peršić 


