REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2110/02-01-15-28
Ivanska,30. prosinca 2015.
ZAPISNIK
o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 29.prosinca 2015. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture Ivanska
Nazočni vijećnici: Josip Crljenjak , Ivan Cvitković, Željko Križan, Dražen Orlović , Ivana
Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Darko Turković.
Odsutni vijećnici: Ivica Bok , Damir Dolenac Šima Strmota, Milan Žeger
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 ,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 Željko Križan Damir Dolenac pita načelnika da li ima novih informacija vezanih
za nasipavanje ceste u Samarici u dijelu uspona od šume prema crkvi.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da o navedenom problemu osobno izvijestio
direktora, a par dana nakon razgovora da je upućeni službeni dopis kojim se traži rješavanje
problema. Do danas odgovor nije dobiven. Poslije nove godine poduzeti će se potrebne
aktivnosti oko saniranja navedenog problema.
Vijećnik Željko Križan iznosi da je sada stanje ceste gore deset puta i da se gotovo
svakodnevno ljudi traktorima „čupaju“ sa ceste. Cesta nije za upotrebu i apelira da se poduzmu
potrebne radnje bilo od strane Općine ili mjesnog odbora da se cesta prijavi nadležnoj
inspekciji i zatraži zatvaranje iste kako bi se izbjegle veće nesreće.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da mu je poznato da je cesta u katastrofalnom stanju ,
jer gotovo svakodnevno dobiva pozive od mještana koji se žale na stanje ceste. Ako se u
primjerenom roku ne dobije odgovor od županijske uprave za ceste , zatraži će se požurnica
na očitovanje o stanju ceste, a ukoliko se ni tada ne dobije odgovor, o navedenom će biti
obaviještena nadležna inspekcija
Kako više nije bilo pitanja predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženi
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o usvajanje II.izmjena i dopuna Proračuna općine Ivanska za 2015.
godinu
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3. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Ivanska
4. Donošenje Odluke o visini najma društvenih domova za održavanje predizbornih
skupova
5. Donošenje Odluke o visini najma javnih površina na području općine Ivanska
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije
nerazvrstanih cesta na području općine Ivanska –II faza
7. Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o.
8. Razno
Dnevni red usvojen je jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“.
Točka 1.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Za riječ se javlja načelnik koji ukazuje na pravopisnu grešku u točci 4. treći red gdje piše
intereza, a treba pisati interesa.
Nadalje iznosi da je u točki 6. zadnji stavak stranice br. 5, vezano uz izgradnju mrtvačnice,
netočno navedeno da je rekao da fond za ruralni razvoj ne financira mrtvačnice. Ispravno je da
sam govorio da nisam siguran da fond za ruralni razvoj financira izgradnju započetih
investicija, odnosno da nije siguran da niti jedan fond započete građevina ili investicije
financira, nego samo nove projekte za koje sa potrebitom dokumentacijom, ali da će to
provjeriti .
Primjedbe općinskog načelnika su prihvaćene , te će se iste ispraviti u zapisniku sa 17.
sjednice Općinskog vijeća.
Budući da nije bilo drugih primjedbi predsjednica vijeća konstatira da je Općinsko vijeće općine
Ivanska jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za“ usvojilo
Zapisnik o radu sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 2.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao predlagatelja da ukratko obrazloži prijedlog II
izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da osobno nije zadovoljan sa ostvarenjem proračuna za
2015. godinu , jer općina zbog nedovoljnog rada Vlade RH nije došla u poziciju da aplicira
većinu svojih projekta , koji su planirani kroz ostvarenje putem fonda za ruralni razvoj. To nije
samo naš problem s istim su se srele sve jedinice lokalne samouprave . Ovaj fond je za nas bio
najpovoljnija varijanta , jer se putem njega moglo financirati projekte do 100%. Većinu smo
svojih projekata planirali aplicirati putem fonda za ruralni razvoj, koji na žalost nije saživo ove
godine. Tako da smo projekte koje nismo iz navedenog razloga uspjeli realizirati ove godine,
uvrstili u proračun za 2016. Radi se o modernizaciji javne rasvjete, pojačanom održavanju ceste
Srijedska , obnovi društvenog doma Kolarevo Selo, obnove društvenog doma Ivanska i
modernizaciji nerazvrstanih cesta. Tako da smo rashode sveli na 6.590.00 kn . Što se tiče
obnove društvenog doma Ivanska za njega su nam odobrena sredstva , ali kako smo imali
poništavanje javne nabave, procedura odabira najpovoljnijeg ponuditelja se je odužila , tako će
se isti realizirati u 2016. godini.
Do sadašnjih godina proračun jedva da bi prešao 4.000.000 kn, a kako znamo da nam je realni
Proračun cca 3.000.000 kn u globalu možemo biti zadovoljni , jer smo na svaku svoju kunu ,
doveli jednu kunu sa strane. Projekti koje smo ove godine realizirali vide se svakodnevno .
Što se tiče ostalih rashoda oni su manje-više ostali u osnovnom planu , izuzetak su troškovi
nabavke novog laptopa za načelnika, povećani rashodi na odražavanju cesta, na održavanju
javnih površina i groblja, jer u trenutku kada je rađen prijedlog rebalansa, nismo ispostavljeni
računi za navedene usluge, stoga načelnik podnosi amandman koji glasi:
„Aktivnost: Otale intelektualne usluge, pozicija br.36. ostale intelektualne usluge – legalizacija
društvenih i vatrogasnih domova planirana sa 35.000 kn umanji za 20.000 kn .
Predlaže da se iznos od 20.000 kn doda na Aktivnost: Rashodi za održavanje groblja- pozicija
151 održavanje groblja.
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Tako da novi prijedlog glasi:
Aktivnost : Ostale intelektualne usluge , pozicija br. 36. iznosi 15.000 kn
Aktivnost: Rashodi za održavanje groblja , pozicija br.151 iznosi 190.000 kn
- Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i dr. javnih površina , pozicija 20. zimska služba
umanji za iznos od 3.931 kn.
Predlaže da se iznos od 3.931 kn doda na Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih
površina – pozicija br. 179. Ostale komunalne usluge (košnja travne, krčenje živica, održavanje
javnih površina)
Tako da novi prijedlog glasi:
- Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i dr. javnih površina, pozicija br.20. iznosi
66.069 kn
Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina – pozicija br. 179. iznosi 170.000 kn.
Predlaže da se Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i dr. javnih površina , pozicija 19.
usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta sa predloženih 200.000 kn
poveća na 330.000 kn.
Predlaže da se kod prihoda na poziciji br.1. Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog
rad i dr. samostalnih djelatnosti poveća iznos za 130.000 kn.
Tako da novi prijedlog glasi:
Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i dr. javnih površina , pozicija br. 19. Iznosi
330.000 kn
Kod prihoda pozicija br.1. Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rad i dr.
samostalnih djelatnosti iznosi 1.849.569 kn.“
U privitku materijala nalazi se i detaljno obrazloženje uz II izmjene i dopune Proračuna, te
poziva vijećnike da ukoliko imaju pitanja da se obrate.
Vijećnik Željko Križan, pita na šta se odnosi povećanje na aktivnosti tekuće održavanje
građevinskih objekata i opreme u iznosu od 73.000 kn.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da se radi o radovima na uređenju društvenih
domova i Križic i Đurđic.
Kako nitko od vijećnika nije imao pitanja, načelnik Josip Bartolčić upoznao je vijećnike sa
problemom povrata poreza. Od ove godine povrat poreza ide na tereta proračuna . Do sada
smo imali povrat poreza u 4 navrata. Do sada nam je povraćeno poreza cca 700.000 kn i nije
nam poznato da li će biti još povrata poreza i koliko. U kontaktima sa poreznom dobivali smo
šture informacije , koje nismo znali protumačiti. Od države smo na ime povrata poreza dobili
jedan dio ,ali skoro 500.000 kn je povrat iz naših vlastitih sredstava. Ako nova vlade ne
promijeni povrat poreza i u 2016. godini bit će problema, jer nam povrat poreza ide direktno
na naš teret što nam dodatno otežava poslovanje, zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip
Bartolčić.
Budući da se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica vijeća Amandman načelnika daje
na usvajanje i konstatira da je Općinskog vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“ usvojilo
Amandman načelnika Općine Ivanska
Nakon toga prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu daje na usvajanje i
konstatira da je Općinsko vijeće općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“
usvojilo
II izmjene i dopune Proračuna Općine Ivanska za 2015. godinu
Točka 3.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolić, iznosi da je odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Ivanska donesena 2003. godine i nije mijenjana iako je od tada do danas
bilo nekoliko izmjena Zakona. Prijedlog ove odluke usklađen je sa zakonskom regulativnom i
njome je se utvrđuju uvjeti, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Ivanska, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika.

3

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 8 glasova „za“ i
1 glasom „suzdržan“ usvojilo
Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Ivanska
Točka 4.
Predsjednica vijeća poziva načelnika , kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da odluku o najmu društvenih domova 2013. godine
donio bivši načelnik, ali ona nije u nadležnosti načelnika, već u domeni općinskog vijeća.
Odluka nije sadržajno mijenjana, samoj samo je preformulirana u nadležnost općinskog vijeća.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan, pita koje je do predizborno vrijeme.
Načelnik Josip Bartolčić, odgovara da se to odnosi na sve izbor , odnosno na vrijeme od
raspisivanja izbora , bez obzira o kojima se radi.
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 8 glasova „za“ i
1 glasom „suzdržan“ usvojilo
Odluku o visini najma društvenih domova za održavanje predizbornih skupova
Točka 5.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, da imamo Odluku o visini najma javnih površina , ali ona je u
koliziji sa stvarnim stanjem na terenu. Stoga je radi stvarnih potreba načelnik povodom
obilježavanja Dana općine, donio odluku o visini najma javne površine za ugostitelje koji imaju
registriranu ugostiteljsku djelatnost na području Općine Ivanska. Ovim prijedlogom odluke
objedinjene su odluke o visini najma za korištenje javnih površina, a sukladno potrebama na
terenu.
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 8 glasova „za“ i
1 glasa „suzdržan“ usvojilo
Odluku o visini najma za korištenje javne površine
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva predsjednika Povjerenstva za provođenje bagatelne nabave
( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)Željka Mavrina da obrazloži prijedlog odluke.
Željko Mavrin predsjednik Povjerenstva iznosi da su na pozivni postupka izrade
projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta II faza – pristigle tri ponude i to od :
1. Projecting, managing, consulting d.o.o Zagreb sa ponudom od 210.000 kn
2. Mplan d.o.o.Bjelovar sa ponudom od 209.375 kn
3. Metra d.o.o. Bjelovar sa ponudom od 240.000 kn

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da je jedina pravovaljana
ponuda zaprimljena od ponuditelja MPLAN d.o.o iz Bjelovara i predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke o izboru MPLAN d.o.o. iz Bjelovara kao najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta II faza.
Vijećnik Željko Križan pita da li je samo najniža cijena bila kriterij za odabir ponude ili je
bilo i nekih drugih kriterija.
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je za ponude kriterij odabira najniža cijena ali
uz poštivanje i ostalih kriterija koji su u ponudi trebali biti priloženi. Ostali ponuditelji nisu ispunili
potrebne kriterije pozivnog postupka .
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Budući da nije bilo drugih pitanja , predsjednica vijeća prijedlog Povjerenstva daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 9
glasova „za“ donijelo
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih
cesta na području Općine Ivanska – II.faza
Točka 7.
Predsjednica vijeća poziva v.d. direktora komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. da
podnese izvještaj o radu poduzeća na dan 30.11.2015. godine.
V.d. direktor Marija Jambrušić iznosi da je u komunalnom poduzeću trenutno zaposleno
10 osoba i to dvoje tehničko osoblje, 1 dimnjačar , 5 komunalnih djelatnika i dvoje djelatnika
na pola radnog vremena. Poduzeće je proširio djelatnost i to organiziranjem odvoza
komunalnog smeća i organiziranjem dimnjačarske službe. U prilogu su vijećnici dobili
financijski izvještaj na dan 30.11. 2015. godine iz kojeg je vidljivo da su prihodi iznosili
1.021.789,56 kn, rashodi 990.402,72 kn, te da bruto dobit iznosi 31.386,84 kn. Prihodi kao i
rashodi pobrojani su po vrstama , te ukoliko ima dodatnih pitanja stoji na raspolaganju za iste.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Željko Križan pita koliko ima stalno zaposlenih.
V.d. direktor Marijan Jambrušić odgovara da nema stalno zaposlenih da svi rade na
ugovor na određeno vrijeme.
Vijećnik Željko Križan iznosi da ako je od općine dobivena kapitalna donacija u iznosu
od 87.000 kn , poduzeće ne može biti u dobiti, te ga zanima na šta se odnosi promidžbeni
trošak u iznosu od 3.027,99 kn.
V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da je kapitalna donacija prihod i da se kao
takav mora knjigovodstveno iskazati, a što se tiče promidžbenog troška to se odnosi na
troškove objave oglasa, javne nabave i sl.
Vijećnik Josip Crljenjak pita kada će se riješiti problem vaganja, naime platili smo
baždarenje vage, a ne naplaćuju se usluge.
V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da je do sada kako je on v.d. direktor bilo
2-3 vaganja ali fiskalna blagajna nije bila u funkciji , te se vaganje nije naplaćivalo. Sada je
fiskalna blagajna u funkciji , no nitko se još nije javio da ima potrebu za vaganjem.
Vijećnik Josip Crljenjak iznosi da je potrebno na vagi postaviti vrata i zaključati ih kako
si ne bi svatko sam vagao.
V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da je u planu postavljanje vrata.
Vijećnik Željko Križan pita da li su radovi na uređenju groblja Samarica završeni.
V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da još uvijek nisu .
Budući da nije bilo drugih pitanja , predsjednica vijeća izvještaj o radu komunalnog
poduzeća Ivankom j.d.o.o daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska
sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo
Odluku o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. Ivanska na
dan 30.11.2015. godine
Točka 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Josip Bartolčić svima je poželio sretnu i
uspješnu Novu godinu.
Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je rad 18.
sjednice Općinskog vijeća u 19.45 sati.
Zapisničar:
Mira Cindrić
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić
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