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ZAPISNIK
o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 30. studenog
početkom u 19,30 sati u Domu kulture Ivanska

2015. godine s

Nazočni vijećnici: Ivica Bok,Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Damir Dolenac, Željko
Križan, Dražen Orlović , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Milan
Žeger
Odsutni vijećnici: Šima Strmota, Darko Turković (opr)
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika
Željko Mavrin, v.d direktor Ivankom j.d.o.o. Ivanska Marijan Jambrušić , zamjenica predsjednika
Savjeta mladih Općine Ivanska Amanda Dečur, predstavnici medija : Atila Internet televizija,
Superradio Čazma.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne, te otvara aktualni sat. Poziva
djelatnicu Jedinstvenog upravnog odjela da pročita vijećnička pitanja.
Djelatnica Mira Cindrić čita vijećnička pitanja kako slijedi:
Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika da li se iznajmljuje društveni dom Stara Plošćica,
naime to pita iz razloga što je na jednoj od prethodnih sjednica rečeno da se dom neće
iznajmljivati dok se ne dovrši sudski spor, ali je u međuvremenu bilo iznajmljivanja doma.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se dom iznajmljuje, jer se je nekoliko mještana
obratilo za najam iz razloga održavanja karmina, krstitki i sl., te se je izašlo u susret mještanima
koji nisu imali drugih mogućnosti za održavanje navedenih potreba.
Vijećnik Željko Križan pita načelnika o stanju ceste Babinac – Samarica, naime to
pitanje postavljao je nekoliko puta. Svima je poznato da je cesta u katastrofalnom stanju. ŽUC
kao popravlja cestu i od asfalta radi makadam. Uspon prema šumi je nasipan, ali ne i uvaljan i
samo je pitanje kad će se netko na tom mjestu unesrećiti, nadalje nisu označena sva klizišta,
konkretno se radi o klizištu br. 3 prije „crnog“ koje je sve veće i veće. Izgleda da je jedini posao
koji ŽUC radi da samo stavlja oznake. I u vrijeme poplava postavili su stupiće. Sad kao uređuju
cjevni propust i ne znam da li će urediti cjevni propust kod Valentaka. Ako nastave takvim
intezitetom, na ljeto se u Samarici neće moći otvoriti prozor radi prašine. Žalosno je što u 21.
stoljeću imamo takve ceste, tako se sigurno u Europi ne popravljaju ceste.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je u stalnom kontaktu sa županijom glede
problematike navedene ceste. Županija je donijela plan modernizacije cesta za 2016. g na
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području naše županije. U planu prioriteta je cesta Babinac-Samarica. Upravo sada je u tijek u
provođenje javnog natječaja za izvođenje radova.
Što se tiče kliziša, ŽUC je napravio elaborat sanacije ali nisu našli izvođača radova.
Vezano uz nasipavanje kamena na dionicu ceste prema šumi, ceste su dobile nalog od ŽUC-a
da na taj dio ceste navezu kamen jer je neodrživa (ne može se popraviti) i oni su to napravili.
Na pitanje što dalje nisam dobio odgovor, u stvari rečeno mi je da ne znaju jer se vrši izbor
izvođača radova. Ova situacija nikome ne ide u prilog. Stoga ćemo zatražiti žurno očitovanje da
nas izvjeste o planu daljnjih radova .
Vijećnik Željko Križan pita načelnika zašto općina strankama koje su imale štete nastale
klizištima nije izdala obrasce EN1 i EN3. Naime radi se o ljudima koji su svoju štetu od klizišta
aplicirali na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj na mjeru 5.2. koja sanira klizišta čak
do 100% štete. Oni su prijavili svoju štetu na fond, ali nisu dobili obrasce koji su im potrebni.
Zatražili su pomoć i od Županije, no tamo im je rečeno da obrasce izdaje općine, te ukoliko ih
ne dobiju i ako im radi tih obrazaca odbiju sanaciju štete, neka tuže Općinu.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je Općina na vrijeme prijavila štetu i na terenu je ona
procijenjena, odnosno napravljeno je prvo izvješće o procjeni štete. To smo poslali u Županiju i
svim drugim mjerodavnim institucijama. U samoj proceduri unosa došlo je do pogreške, jer nas
je županija na dan unosa izvjestila da štetu moramo unijeti u sustav do 12 sati taj dan i nakon
toga se je aplikacija zatvarala. Nismo sitgli u tako kratkom roku naći stručnu osobu za procjenu
štete i to unijeti u sustav. Nije se to samo nama dogodilo, isti problem ima i općina Berek.
Milan Grgić je osoba zaudžena za unos podataka u aplikaciju, pa ga je načelnik pozvao da se i
on obrati sa par riječi objašnjenja, budući da je bio i na terenu i poznata mu je cjelokupna
situacija.
Milan Grgić, komunalni redar iznosi da je nakon obilaska terena, prijavljena elementarna
nepogoda i napravljeno je prvo priopćenje o procjeni štete. Dogovor je bio da će županija u
suradnji sa ŽUC-om napraviti procjenu štete i prijavu, budući da su oni u tom pogledu stručni.
Ističe da je prvu procjenu štete općina sama unijela. Obračun štete nismo mogli unijeti, jer ista
nije bila napravljena sukladno dogovoru. Na sam dan kada se je aplikacija zatvarala iz županije
su nas obavijestili da unesemo štetu. Kako nismo imali stručnu procjenu nismo je mogli unijeti.
U osobnim kontaktima sa gospođom Pavičić iz županije, pokušalo se je zatražiti od APIS-a
produženje roka unosa, no nije odobreno.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je od strane županije bilo neozbiljno da nam na dan
zatvranja aplikacije kaže da nađemo stručnu osobu za procjenu štete. Gdje u 8 ujutro naći takvu
osobu koja bi u par sati mogla napraviti procjenu štete. Mi smo tri puta slali procjenu štete, ali to
nje stručna procjena i ne može se priznati. Načelnik ističe da je klizište veliko i da su ljudi
pretrpjeli veliku štetu, te izražava žaljenje, no smatra da će biti problema i u idućim godinama
ako budu kišne.
Kako više nije bilo pitanja predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 16 .sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Donošenje Odluke o otpisu duga komunalne naknade zbog zastare
Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije nerazvrstanih cesta na području općine Ivanska –II faza
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni materijalnih troškova
smještaja djece u Dječji vrtić Ivančica Ivanska,
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna za 2016. godinu
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta potrošača
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10. Donošenje Odluke o privremenom mirovanju Odluke o ukidanju mjesnog odbora
Stara Plošćica
11. Razmatranje zamolbe Nade Trnski za oslobađanje plaćanja komunalne naknade
12. Razno
Za riječ se javlja načelnik Josip Bartolčić i traži da se točka 5.“ Donošenje Odluke o
izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta na području
općine Ivanska –II faza“ briše sa dnevnog reda, jer se na prizivne ponude za izvođenje radova
projektne dokumentacije nije nitko javio, odnosno nije stigla niti jedna ponuda.
Predsjednica vijeća prijedlog načelnika daje na usvajanje i konstatira da je izmjena
dnevnog reda usvojena kako slijedi
Usvajanje zapisnika sa 16 .sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Donošenje Odluke o otpisu duga komunalne naknade zbog zastare
Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni materijalnih troškova
smještaja djece u Dječji vrtić Ivančica Ivanska ,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta potrošača
9. Donošenje Odluke o privremenom mirovanju Odluke o ukidanju mjesnog odbora
Stara Plošćica
10. Razmatranje zamolbe Nade Trnski za oslobađanje plaćanja komunalne naknade
11. Razno
1.
2.
3.
4.

sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ .
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 16. 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“ usvojen
Zapisnik o radu sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 2.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 4. Izvanredne 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“ usvojen
Zapisnik o radu sa 4. Izvanredne Općinskog vijeća Općine Ivanska

Točka 3.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je prilikom preuzimanja dužnosti 2013. godine
zatekao nenaplaćeni dug komunalne naknade oko 1.400.000 kn. Kako je godišnji razrez
komunalne naknade cca 400.000 kn, vidiljivo je da općina godinama nije poduzimala radnje za
naplatu svojih prihoda. Putem odvjetnika pokrenuli smo naplatu komunalne naknade i sa
strankama koje su bile dužne potpisivana je vansudska nagodba o obročnoj otplati. Svi oni koji
nisu pristali na nagodbu, potraživanja će se naplatiti putem suda. Zakonom o obveznim
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odnosima propisano je da dug za komunalnu naknadu zastarjeva nakon proteka roka od 3
godine i stoga nam je odvjetnik savjetovao da donesemo odluku o otpisu duga za komunalnu
naknadu za sve one koji su se pozvali na zastaru. Iznos za otpis temeljem zastare iznosi
534.846,77 kn ukratko je objasnio načelnik Josip Bartolčić.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Damir Dolenac pita tko su ljudi koji su se pozvali na zastaru, gdje se može
vidjeti taj spisak.
Načenik Josp Bartolčić je odgovrio da će spisak biti javno objavljen na web stranici.
Vijećnik Željko Križan, pita koji je iznos zastare za fizičke, a koji za pravne osobe.
Načelnik Josip Bartolčić je odogovorio da je najveći iznos za jednu pravnu osobu, kojoj
je krivo obračunata komunalna naknada i koja je za to dobila potvrdu poništenja rješenja, ali od
općine nikada nije dobila novo rješenje sa stvarnim zaduženjem, tako da se je gomilao dug koji
u stvari i nije postojao. Veći je dug koji se otpisuje za pravne osobe, nego za fizičke, jer fizičke
osobe imaju manje iznose za otpis.
Budući da se više nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća, prijedlog predmetne odluke daje
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i 4 glasa
„suzdržan“ usvojilo
Odluku o otpisu duga komunalne naknade zbog zastare
Točka 4.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je novim Zakonom o civilnoj zaštiti propisano da
općinska vijeća moraju donijeti odlku o određivanju pravnih osoba od intereza za sustav
civilne zaštite. Na prijedlog odluke od područnog ureda za zaštitu i spašavanje dobili smo
suglasnost i stoga predlaže općinskom vijeću usvajanje odluke.
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog predmetne
odluke daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i
4 glasa „suzdržan“ usvojilo
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Točka 5.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da povećanje cijene smještaja djece u dječji vrtić
predlaže za 50 kn više. Na temelju ukazane potrebe ovom odlukom se dozvoljava pohađanje
dječjeg vrtića i djeci sa područja susjednih općina, a cijena za njih iznosila bi 100 kuna više
nego za djecu sa područja naše.
Broj djece koja pohađaju vrtić je u opadanju i može se desiti da za 2- 3 godine rad vrtića
postane upitan.
Cijena vrtića inače nije mijenjana godinama i ovo povećanje od 50 kn nije veliko.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan pita da li će susjedne općine sufinanicrati rad vrtića za djecu za
njihova područja.
Načelnik Josip Bartolčić odgovara da vjerojatno neće, jer odluku koju je donijela županije
nije provediva. Na nama je da zadržimo broj djece oko 20. Sve manje dovest će u pitanje
opstojnost rada vrtića. Općina inače za vrtić osigurava plaće i dio materijalnih troškova, bitno
je da se uplatama roditelja pokriju troškovi prehrane. Hladan pogon vrtića je isti bilo u njemu 20
ili 30 djece.
Vijećnik Milan Žeger smatra da bi se trebalo raditi na edukaciji roditelja ukazivanjem na
prednosti djece koje idu u vrtić i smanjenju cijene smještaja, da bi se povećao broj djece.
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Kako se nitko od nazočnih nije više javio za riječ predsjednica vijeća, prijedlog
predmetne odluke daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 10
glasova „za“ i 1 glasa „suzdržan“ usvojilo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni koštanja materijalnih troškova smještaja djece
u dječji vrtić Ivančica Ivanska
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja proračuna da obrazloži prijedlog
proračuna za 2016. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici u privitku materijala uz prijedlog proračuna
dobili i detaljno obrazloženje prihoda i rashoda. Proračun za 2016. godinu planira se u iznosu
15.474.000 kn.
Vidljivo je da se veći dio prihoda planira povući iz sredstava fondova EU. Kako ove
godine mjera 7.1.,7.2. i 7.2.2. nije saživjela, iduće bi godine te mjere trebale krenuti i mi moramo
imati pripremeljene projekte za apliciranje. Dio projektne dokumentacije je već izrađen, dio je u
izradi i kad mjere sažive mi ćemo biti spremni za apliciranje naših projekata.
Što se tiče rashoda, ovim planom proračuna nastoji se osigurati poticanje razvoja
gospodarstva, zaštita od požara i civilna zaštita, održavanje komunalne infrastrukture od
održavanja javnih površina, uređenja nerazvrstanih cesta, osiguranja rada zimske službe i dr.
U proračunu su osim redovnih sredstava za rad dječjeg vrtića, palnirana i sredstva za
uređenje dječjeg vrtića u iznosu od 650.000 kn. Za tu investiciju imamo gotov projekt koji
ćemo aplicirati čim se natječaj raspiše.
U programu djelatnosti kulture planiran je nastavak svih kulturnih događanja, kao i
razvoj sporta kroz program EU i normalno funkcioniranje. Proračun je i socijalno osjetljiv u
skladu sa našim mogućnostima pa tako nastavljamo sa sufinanciranjem prijevoza učenika
srednjih škola, nagrađujemo redovne studente, podupiremo rad Crvenog križa, nagrađujemo
svako novorođenče , odnosno obitelj u koju dođe prinova, vodimo brigu da najugroženijim
skupinama platimo troškove režija ili hrane, organiziramo podjelu darova za djecu od 1 godine
do 4. razreda osnovne škole …
Od projekata razvoja u planu je modernizacija i održavanje nerazvrstanih cesta u
iznosu od 4.500.000 kn. Dva projekta modernizacije cesta su gotova i s njima idemo na mjeru
7.2.1.
Iako smo prošli na natječaju za uređenje vanjske ovojnice pri Fondu za energetsku
učinkovitosta isti nismo realizirali, jer su nam se na natječaj javili ponuđači koji ponudili cijenu
veću od procijenjenje, te smo natječaj poništili i raspisali novi. Tako da realizacija ovojnice se
planira u 2016. godini. Asfaltiranje ceste Srijedska u dužni od 1,4 km i uvođenje grijanja u
društveni dom Paljevini prioriteti su razvoja zajednice u idućem razdoblju. Pred nekih 20-tak
dana od DUUDI-a smo dobili darovnicom zemljište i nadstrešnice na sajmištu, te iste planiramo
urediti za održavanje kulturnih, zabavnih i javnih manifestacija - 800.000 kn. U planu su i
radovi na uređenju društvenih domova u Đurđicu, Križicu i zamjena stolarije na vatrogasnom
domu Srijedska. Planiran je i projekt uređenja javne rasvjete putem javno privatnog
partnerstva. Napravili smo certifikat za javnu rasvjetu i glavni projekt. Od kapitalnih investicija
u planu je izrada nogostupa kroz naselje Babinac, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.000.000
kn. Izrada projektne dokumentacije je pri kraju zaključio je izlaganje načelnik Josip Bartolčić.
Predsjednica vjeća otvara raspravu.
Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika zašto u proračun nije uvrštena izgradnja
mrtvačnice Stara Ploščica iako je lani obećano da će biti u proračunu za 2016. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je dobio informaciju da Fond za ruralni razvoj
ne financira mrtvačnice i svojim ćemo je sredstvima morati dovršiti. Za Staru Plošćicu u planu
je za 2016 godinu uređenje nerezvrstene ceste Stara Plošćica – Ruškovac i put od Marinkovića
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desno. Za te dvije ceste imamo dokumentaciju. Ukoliko će se ukazati prilika za
apliciranje mrtvačnice to ćemo učiniti.
Vijećnik Željko Križan iznosi da nije čuo ništa u planu razvoja da će se raditi u naselju
Samarica, te pita načelnika da li se zna od prilike koliko će se ostvariti proračun za 2015.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za Samaricu predviđeno intervento ulaganje u dom,
te da se izrađuje projekt za cestu Brajkovićev brijeg u dužini od 2,2 km koji se planira nagodinu
aplicirati. U planu je intervetno održavanje cesta u svim naseljima, zimska služba. Nama je bitno
da radimo projekte, jer nikad se ne zna kada će se otvoriti naječaj i moramo biti spremni za
apliciranje naših projekata. Do kraja veljače iduće godine imat ćemo oko 30 km nerazvrstanih
cesta spremnih za kandidiranje. Što se tiče ostvarenja proračuna za ovu godinu procjena je
nekih 6.500.000,00 kn. Ove godine smo planirali 200.000 kn za razvoj sporta, ali neće biti
realizirana jer jedini klub RK Ivanska koji je imao sve potrebno za aplikaciju nije se prijavio, jer
nisu našli ovlaštenu osobu da im napravi program i time smo izgubili najmanje 80.000 kn za
opremu i plaćanje dvorane.
Vijećnik Ivica Bok iznosi da su prihodi napravljeni paušalo, smatra da je realni prihod
proračuna 3-3,5 milijuna kn. Kao mještanin naselja Ivanska je razočaran ,jer za zimsku službu
imamo planirano 80.000 kn, a nemamo ralicu, nogostup Ivanska je u katastrofalnom stanju. A
ovdje se radi nogostup u Babincu. Ne može se usporediti promet u ta dva naselja. Ne vidi
projekte kanalizacije, poslovne zone koja bi nam mogla donijeti novce. Smatra da je ovo
proračun želja, a ne razvojni proračun.
Vijećnik Milan Žeger, iznosi da se planiraju urediti vatrogasni domovi i kupiti oprema.
Pola vatrogasnih domova nije imovinsko sređeno, neki se još vode na fizičke osobe. Koje će se
to domove uređivati, ako nemaju sređene pravno imovinske odnose. Što se tiče opreme da li se
je s nekim razgovaralo da se vidi šta treba ili ne. Ne treba oprema tamo gdje nema vatrogasaca.
Proračun nije realan i osobno ga neće podržati.
Načelnik Josip Bartolčić, ne čude ga komentari vjećnika, jer u proteklih osam godina
proračun je mirovao na 4.000.000,00 kn i propušteno je milijun prilika i projekata da se
realiziraju. Jasno je da neće uvijek svi biti zadovoljni. Ništa ovdje nije pisano napamet. Trošak
cesta od 4.500.000 kn je iz glavnog projekta, nogostup Babinac iznos je isto iz troškovnika.
Što se tiče domova njih ćemo jedan po jedna legalizirati i aplicirati. Ako ne radimo projekte ne
možemo se niti javljati na natječaje. Sami moramo pronaći novac i svoje projekte kandidirati na
natječaje.
Ove godine smo preko programa javnih radova uredili oko 10 km nerazvrstanih cesta.
Djelatnici su radili na uređenju drvenastog raslinja i to je sve dokumentirano. Sanirali smo
smetlište za 800.000 kn i uredili pristupnu cestu prema njemu za oko 100.000 kn. Pojedince
ovdje boli što je naše komunalno poduzeće stabilno i što se razvija. U njemu sada radi 10
ljudi, a ne kao nekad 3-4 čovjeka koja su samo kosila travu. Pred par godina prodavali ste
sajmište, a sada je ono naše. U realizaciji ovih projekata sigurno je da će biti poteškoća, jer će
relizacija nekih projekata ovisiti o Vladi RH.
Vijećnik Milan Žeger, iznosi da se ljudi na javnim radovima nisu previše naradili, jer nad
njima nije bilo nadzora, ali je bitno da ste putem medija, koje debelo plaćate javnosti plasirali da
su djelatnici javnih radova u Križicu otkrili nogostup.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da su djelatnici na javnim radovima doista otkrili
nogostup u Križicu, koji je godinama bio zatrpan zemljom i neodržavan. Kada se je skinuo taj
sloj zemlje nogostup je otkriven. Što se tiče djelatnika u javnim radovima netočno je da nisu
imali nadzor. Osobno sam ih obilazio i po dva puta dnevno, a komunalni redar je vršio nadzor
radova.
Vijećnik Željko Križan, iznosi da je u planu za bežični Internet 20.000 kn. Smatra da bi
bilo bolje da se pregovara sa nekim od provajdera kako bi imali kakav takav Internet, ovo s
bežičnim internetom ide jako sporo.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da je istina da razvoj bežičnog interneta ide sporo, no
poznato vam je da nas je HT unazadio. Isto tako i velečasni iz Ivanske radio je probleme
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i nije dozvolio postavljanje antene na crkveni toranj, kako bi povezali naselja IvanskaSrijedska-Stara Plošćica . Zbog toga sam tražio razgovor kod biskupa i uskoro će i taj problem
biti riješen. Što se tiče provajdera, općina nije u mogućnosti pregovarati s njima umjesto
korisnika.
Vijećnik Ivica Bok, pita načelnika da li će do kraja godine VZO Ivanska dobiti ostatak
sredstava za rad vatrogasnih društava, jer su ove godine dobili samo dio sredstava.
Načelnik Josip Bartolčić je odogovorio da će do kraja godine općina učiniti sve što može
kako bi izvršila svoju obvezu.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog Proračuna Općine
Ivanska daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 7 glasova „za“,
3 glasa „suzdržan“ i 1 glas“protiv“ donijelo
Odluku o usvajanju Proračuna Općine Ivanska za 2016. godine
Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da ukratko podnese
obrazloženje prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su vijećnici prijedlog odluke dobili u sazivu. Ovom
odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda, izvršenje proračuna , upravljanje financijskom
i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava.
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 sa 7 glasova „za“ i 4 glasa
„suzdržan“ donijelo
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Ivanska 2016. godinu
Točka 8.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je udruga za zaštitu potrošača uputila dopis
pozivajući se na zakonske akte po kojima općina mora osnovati savjet za zaštitu potrošača.
Dopis je upućen odvjetniku na koji smo dobili odgovor da smo dužni imati savjet potrošaća.
Stoga načenik predlaže da se za savjet potrošača imenuju tri člana i to: Ivana Peršić za
predsjednicu, Snježana Grgić za članicu, a treći član će biti imenovan ispred savjeta potrošača
BBŽ.
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 sa 9 glasova „za“ i 2 glasa
„suzdržan“ donijelo
Odluku o osnivanju Savjeta potrošača
Točka 9.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje
prijedloga odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je zbog sudskog procesa koji se vodi protiv bivšeg
predsjednika mjesnog odbora Stara Plošćica potrebno donijeti odluku o privremenom mirovanju
Odluke o ukidanju mjesnog odbora Stara Plošćica, jer nije uputno mijenjati Statut sve dok se
ne okonča sudski spor.
Vijećnik Damir Dolenac, iznosi da to nema veze sa sporom, nego dopisom Ministarstva
uprave.
Načelnik Josip Bartolčić odovoara da Minstarstvo uprave ne može utjecati na odluke
načelnika.
Vijećnik Damir Dolenac, vijeće je donijelo odluku o ukidanju, a načelnik o raspuštanju te
je imenovan povjerenik za MO Stara Plošćica, što nije zakonom dozvoljeno.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da imenovanje povjerenika zakonom nije niti
zabranjeno.
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Vijećnik Milan Žeger predlaže da je najbolje da se ukinu svi mjesni odbori, jer ništa ne
rade.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da vijećnik Žeger ima pravo na svoje mišljenje, ali da
svi mjesni odbori osim Stare Plošćice rade i funkcioniraju normalo.
Kako se nitko od prisutnih više nije javio za riječ predsjednica vijeća prijedlog odluke
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 7 glasova „za“ i 2 glasa
„suzdržan“ i 2 glasa „protiv“ donijelo
Odluku o privremnom mirovanju Odluke o ukidanju mjesnog odbora Stara Plošćica
Točka 10 .
Predsjednica vijeća iznosi da je Nada Trnski iz Križica 21 podnijela zamolbu za
smanjenje komunalne naknade. U materijalima ste dobili i presliku rješenja kojom joj nadležno
županijsko drugostupanjsko tijelo odbija žalbu kao neosnovanu. Budući da gospođa Trnski ne
osporava površinu stambenog objekta, nema razloga za smanjenjem komunalne naknade.
Prijedlog odbijanja zamolbe za smanjenjem komunalne naknade predsjednica vijeća
daje na glasovanje i konstatira da je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ općinsko vijeće
općine Ivanska
odbilo zahtjev Nade Trnski iz Križica 21 za smanjenjem komunalne naknade.
Točka 11.
Pod točkom razno predsjednica vijeća poziva nazočne da se obrate sa pitanjima ili
prijedlozima, sugestijama i sl.
Načelnik Josip Bartolčić, predlaže da se pod ovom točkom po hitnom postupku donesu
dvije odluke i to :
a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Ivanska
b) Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Ivanska
a) Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je komunalno poduzeće registrirano i za
obavljanje dimnjačarskih poslova, te je uposlen i dimnjačar, zbog toga je potrebno donijeti
odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima, jer je do sada komunalna
djelatnost- dimnjačarski poslovi obavljana putem koncesije. Stoga smo napravili izmjenu odluke
kojoj dimnjačarske poslove povjeravamo komunalnom poduzeću u vlasništvu općine, zaključio
je svoje obrazloženje načelnik.
Predsjednica vijeća prijedlog izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima daje
na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 10 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“ donijelo
Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području općine Ivanska po hitnom postupku
Nakon toga predsjednica vijeća prijedlog Odluke daje na usvajanje i konstatira da je
jednoglasno, odnosno sa 11 glasova „za“ općinsko vijeće općine Ivanska usvojilo
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na
području općine Ivanska
b) Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je danas dimnjačar počeo sa radom i zbog toga je
potrebno donijeti odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova. U odluci su propisani opći uvjeti,
uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova, naplata pruženih usluga, nadzor i kaznene
odredbe. U biti ona se mijenja samo iz razloga što su dimnjačarski poslovi bili vezani
koncesijom, a sada će te poslove obavljati naše komunalno poduzeće.
Načelnik Josip Bartolčić je pozvao v.d. direktora Marijana Jambrušića da o radu
dimnjačara upozna vijećnike.
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v.d. direktor Marijan Jambrušić, iznosi da je danas dimnjačar izašao na teren i to u
svoje selo, a od danas na dalje da će se davati obavijesti koja sela su na redu. Dimnjačar je
Alen Vignjević iz Srijedske, koji je položio ispit za dimnjačara. Nabavljena je potrebna oprema
za pružanje dimnjačarskih usluga. Imamo problema sa fiskalnom blagajnom koja radi loše, jer
pokrivenost interneta nije baš najbolja, a i čađave ruke i prašina joj štete, tako da nije
prikladna za rad na terenu. Stoga će račun za dimnjačarske usluge stizati poštom zajedno sa
računima za smeće.
Imamo dimnjačarsku knjižicu kao službeni dokument koju će svaki korisnik svojim
potpisom ovjeriti i potvrditi izvršenu uslugu. Inače ovaj model sa dimnjačarskom knjižicom smo
„kopirali“ od Komunalija iz Čazme , jer i oni tako rade, budući da i njima fiskalna blagajna ne
podržava rad na terenu.
Vijećnik Željko Križan pita kolika je cijena čišćenja dimnjaka.
v.d. direktor Marijan Jambrušić odgovara 20 kn plus PDV , odnosno 25 kn.
Vijećnik Željko Križan, pita da li on kao korisnik usluge dobiva kakvu potvrdu o pregledu
dimnjaka.
v.d. direktor Marijan Jambrušić odgovara da se neće izdavati nikakve potvrde, nego da
je dimnjačarska knjižica službeni dokument koji je dokaz o izvršnoj usluzi.
Vijećnik Dražen Orlović, pita kako je dosadašnji dimnjačar mogao naplaćivati račune
putem fiskalne blagajne.
Vijećnik Milan Žeger, fiskalna blagajna je osjetljiva i problem je internet, ali i problem je i
polog gotovine koji se svaki dan mora položiti na račun.
Vijećnik Željko Križan pita koliko puta se čiste dimnjaci.
v.d. direktor Marijan Jambrušić je dogovorio da se dimnjaci u sezoni loženja čiste 4 puta
, ali da se može doći i po pozivu.
Kako se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća prijedlog odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska
jednoglasno, odnosno sa 11 glasova „za“ donijelo
Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Ivanska
Načelnik Josip Bartolčić daje informaciju da u općini u odnosu na naturalno i
financijsko stanje nedostaje 35 pivskih garnitura.
Vijećnik Ivica Bok traži da v.d. direktor pripremi izvješće o radu komunalnog poduzeća.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da će se to napraviti, jer je to obaveza komunalnog
poduzeća prema osnivaču.
Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je rad 17.
sjednice Općinskog vijeća u 22,20 sati.
Zapisničar:
Mira Cindrić
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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