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ZAPISNIK  
o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 08.ožujka 2016. godine  s 

početkom u 19,30  sati u Domu kulture Ivanska  
 

 
Nazočni vijećnici:  Ivica Bok , Ivan Cvitković,  Željko Križan, Dražen Orlović , Nenad 

Rajčević, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Darko Turković, Milan Žeger  
 
Odsutni  vijećnici:  Josip Crljenjak (opr), Damir Dolenac, Ivana Peršić  Šima  

Strmota 
 
 Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika 

Željko Mavrin,  komunalni redar Milan Grgić , predstavnici  medija : Atila Internet televizija,  
Superradio Čazma. 

 
 Zbog odsutnosti predsjednice vijeća sjednicu vodi potpredsjednik Nenad Rajčević.  
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne  te  poziva 
djelatnicu Miru Cindrić da pročita vijećnička pitanja. 
  Djelatnica Mira Cindrić čita  vijećnička pitanja  kako slijedi: 
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika da li je  saniran uspon ceste u Samarici, jer na 
prošloj sjednici načelnik je rekao da će pisati županijskoj upravi za ceste , pa ako treba i 
nadležnoj inspekciji. Smatra da rad zimske službe, koja je ralicom razgrnula nešto nije saniranje 
ceste. 
 Načelnik Josip Bartolčić, na žalost uspon ceste nije saniran  kvalitetno i Općina je uputila 
dopis  kojim smo tražili žurno saniranje i očitovanje o istom .Do danas nismo dobili odgovora. O 
tom je problemu upoznat i župan. Što se tiče  pozivanja inspektora to nam je zadnja alternativa.  
 Vijećnik Željko Križan pita načelnika  da li ima informacija o sanaciji klizišta ,  jer tim su 
dijelom počeli prometovati kamioni. 
 Načelnik Josip Bartolčić  odgovara da će radovi krenuti za mjesec do mjesec i po dana , 
sukladno elaboratu  sanacije.  
 Vijećnik Željko Križan , pita načelnika koliko često dimnjačar obilazi naselja, jer je bilo 
rečeno da će u sezoni loženja obilaziti 4 puta, no u Samarici je bio  u 11 mjesecu i od tada ga 
nema. Isto tako zanima ga kome je povjerena zimska služba , budući da  komunalno poduzeće 
nema  stroj za zimsku službu. 
 Načelnik Josip  Bartolčić odgovara da  dimnjačar zbog bolesti i operacije , jedno vrijeme 
nije radio. Počeo je sa radom  ovih dana i  obići će sva naselja prema planu radu. Što se tiče 
zimske službe  nju je jednim dijelom  obavljalo naše komunalno poduzeće koje  zbog 
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ograničenih kapaciteta nije bilo u mogućnosti kvalitetno očistiti ceste.  Stoga je komunalno 
angažiralo vanjske suradnike koji imaju potrebnu opremu (ralica, posipač). Za naselja Samarica, 
Donja i Gornja Petrička angažiran je Milan Herceg , a za naselja Utiskani , Paljevine i Kolarevo 
Selo Darko Turković. Plan je da se za nagodinu , odnosno do kraja godine kupi kamionska 
ralica koja će se moći instalirati na specijalno komunalno vozilo. 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika   koliko će se još općina morati zadužiti za realizaciju 
projekata, donesena je odluka o zaduženju za ovojnicu, koji je projekt slijedeći za zaduženje. 
 Načelnik  Josip Bartolčić odgovara da su svi projekti osim ovojnice planirani za 
realizaciju iz fonda ruralnog razvoja, gdje mi s obzirom na veličinu i status   općine imamo 
mogućnosti financiranja  naših projekata  u 100%-tnom iznosu . Općina ne planira ulagati u 
projekte  koje će morati ili bi morala sama isfinancirati.  Prilikom donošenja Proračuna za 2015. 
godinu  , detaljno je opisano koji se projekat i na koji način planira  realizirati i da ste pozorno 
slušali ili čitali obrazloženje vjerujem da ne bi bilo sad ovakvih pitanja. 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika šta se planira  realizirati u naselju Ivanska osim  
uređenja nadstrešnice, parkirališta i centra mjesta. Gdje ćemo zaposliti mlade, imamo samo 
projekte koji ne donose dobit. Smatra da je potrebniji projekat odvodnje nego uređenje 
nadstrešnica  za održavanje kulturnih događanja. 
 Načelnik Josip Bartolčić, izražava čuđenje jer projekti koje ste nabrojali iznose cca 
1.500.000 kn i to je vama „samo“. Svatko od nas ima drugačiju viziju razvoja naselja. 
Nadstrešnicu smo na jedvite jade dobili i njena vrijednost je sada u stanju kakvom je oko 
1.000.000 kn. Zar mislite da naše građane odvodnje ne bi ništa koštala. Tko bi se na nju 
priključio i čime bi to platio. Sličan slučaj  smo imali i kod vodovoda. Ako vijećnik Bok želi javnu 
polemiku oko razvoja općine  uvijek na radio Čazmi možemo dogovoriti termin i o tome javno 
raspraviti u suradnji sa našim građanima , zaključio je svoje izlaganje načelnik Josip Bartolčić. 
 Budući da nije bilo više pitanja, potpredsjednik vijeća dnevni red iz saziva daje na 
usvajanje , te poziva nazočne da ukoliko imaju nadopuna ili izmjena da se jave. 
 Načelnik Josip Bartolčić , predlaže da se točka 2.“Donošenje Odluke o kratkoročnom 
zaduženju do 200.000 kn „ skine s dnevnog reda , jer smo takvu odluku donijeli u 2015. za 
sufinanciranje ovojnice, a kako projekt nije realiziran u 2015. godini, već će biti realiziran ove 
godine, odluku nije potrebno mijenjati, odnosno donositi ponovo. 
Isto tako predlaže nadopunu dnevnog reda i to tako da se ispred točke razno dodaju točka 
16:“Donošenje Odluke o izradi Strategije upravljanja imovinom“ i točka 17.“ Donošenje Odluke o 
razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva i imenovanje novog.“ 
Budući da nije bilo drugih prijedloga potpredsjednik vijeća  predlaže   

 
 DNEVNI   RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća  

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Ivanska 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području 

općine Ivanska 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

Općini Ivanska za 2016. godinu 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Ivanska za 2016. godinu 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalnih potreba na području Općine Ivanska 

za 2016. godinu 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba  u predškolskom odgoju i 

naobrazbi  za 2016. godinu 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Općine Ivanska za 2016. godinu 

9. Donošenje Odluke o usvajanju  Programa javnih potreba u kulturi  na području Općine 

Ivanska za 2016. godinu 
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10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Ivanska za 2016. godinu 

11. Izvješće o radu  općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. 

12. Izvješće o utrošku sredstava  proračunske  pričuve za razdoblje  srpanj –prosinac 2015. 

13. Donošenje Odluke o raspodjeli  sredstava za rad političkih stranka   Općinskog vijeća 

Općine Ivanska  za 2016. godinu 

14. Donošenje Odluke o razrješenju  člana Odbora za društvene djelatnosti i imenovanje 

novog člana  

15. Razmatranje  zamolbe za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade  

16. Donošenje Odluke o izradi strategije upravljanja imovinom  

17. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva i imenovanje 

novog člana 

18. Razno 

 
Dnevni red usvojen je  sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“. 
 

 
Točka 1.  

 Potpredsjednik vijeća zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.  
Za riječ se javlja vijećnik Željko Križan koji ukazuje  na pravopisnu grešku kod aktualnog sata  
gdje se iza njegova imena  navodi i ime vijećnika Damira Dolenca. 
Primjedba je prihvaćena i bit će ispravljena u čistopisu . 
 Budući da nije bilo drugih  primjedbi potpredsjednik vijeća  konstatira da je  Općinsko 
vijeće općine Ivanska  sa 6 glasova  „za“   i 3 glasa „suzdržan“  usvojilo  

Zapisnik  o radu sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 2. 
 Potpredsjednik  vijeća  poziva načelnika , kao predlagatelja da ukratko obrazloži 
prijedlog odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  da smo prekategorizacijom cesta u svoju nadležnost 
dobili i dio dodatnih dionica cesta za održavanje , a to je nerazvrstana cesta Brajkovićev brijeg i 
dio ceste od Srijedske  prema Bereku. Sukladno tome navedene ceste moramo  uvrstiti u našu 
odluku kako bi ih mogli održavati. 
 Vijećnik Željko Križan pita u čijem su vlasništvu te ceste. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara  da vlasništvo još nije definirano , veći dio cesta je u 
vlasništvu RH; neke su ONO,  neke Općina Ivanska, neke su javno dobro , no mi smo ih dužni  
održavati. 
 Vijećnik Željko Križan iznosi da  podaci nisu točni , jer ceste na kat. čest. br. 604/25 
nema, odnosno da nema te čestice i da je na to upozorio već i ranije kada se je donosila 
odluka.  
 Načelnik Josip Bartolčić  iznosi da je došlo do pogreške prilikom prepisivanja i da će se 
to ispraviti. Kada napravimo registar nekretnina  on će  biti podloga  da definiramo sve naše 
ceste sa veličinom i položajem.  
 Budući da se nitko više nije uključio u raspravu, potpredsjednik vijeća   prijedlog odluke daje na 
usvajanje  i konstatira da je  Općinskog vijeće Općine Ivanska  sa 6 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Ivanska. 

 
  

Točka 3. 
 Potpredsjednik  vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da  obrazloži prijedlog 
programa.   
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 Načelnik Josip Bartolić, iznosi  da  su vijećnici prijedlog programa dobili u privitku za ovu 
sjednicu. Vidljivo je se ovim programom planira periodično, tekuće i pojačano (sanacija i 
modernizacija ) održavanje cesta gdje  se za tekuće održavanje planiraju sredstva u iznosu od 
152.000 kn, za modernizaciju i izgradnju cesta 4.500.000 kn , te za zimsku službu 80.000kn. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da se spominju kod pojačanog održavanja cesta i radovi na 
izgradnji objekata odvoda oborinskih voda  te pita zašto je to u planu, jer smatra da je to  projekt 
odvodnje. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara  da to nije cjeloviti projekt odvodnje , nego se to radi o 
uređenju  parkirališta  i moraju se napraviti odvodi za  slivne vode. Isto tako u pripremi je i 
projekt autopraonice koji zahtjeva određene zahtjeve na kanalizaciji u svrhu zbrinjavanja 
otpadnih voda u kanal Ivančica. 
 Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ potpredsjednik  prijedlog programa daje na 
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  6  glasova „za“ i 3 glasa   
„suzdržan“   usvojilo  

Program  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska  
 

Točka 4. 
 Potpredsjednik  vijeća poziva načelnika , kao  predlagatelja da obrazloži prijedlog 
programa. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je prijedlog plana dostavljen vijećnicima u prilogu, te 
je iz njega vidljivo koji se objekti komunalne infrastrukture planiraju graditi , te su vidljivi i izvori 
financiranja. Ovi projekti u planirani i proračunom za 2016. godinu, samo smo ih sada objedinili 
u posebni program. 
 Vijećnik Ivica Bok iznosi opasku da se projekti neće realizirati ako ova Vlada ne bude 
dobro radila, kao što se ni u 2015. nisu realizirali neki projekti , jer Vlada nije radila,  barem je 
tako načelnik na prethodnoj sjednici obrazložio nerealizaciju nekih projekta. 
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da očekuje sada kada je na vlasti  „vaša“ Vlada da 
budete promotor Općine Ivanska, da lobirate kod Vlade da otvore natječaje što prije   kako bi mi 
aplicirali naše projekte.  Nisam izjavio da prošla Vlada nije radila, nego da nije radila na  
raspisivanju natječaja  temeljem kojih smo mogli povući znatna sredstva i aplicirati već gotove 
projekte . 
 Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ potpredsjednik vijeća, prijedlog programa 
daje  na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  6   glasova „za“ i 3 
glasa „suzdržan“   usvojilo  

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2016. godinu 
 

Točka 5. 
Potpredsjednik  vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće. 

 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je ovim programom za održavanje i uređivanje javnih i 
zelenih površina planiran iznos od 187.000 kn, za održavanje parkovnih površina iznos od 
24.000 kn , te za održavanje javne rasvjete iznos od 50.000,00 odnosno 261.000 kn za 
održavanje komunalne infrastrukture .  
 Kako se nitko od nazočnih nije  javio za riječ potpredsjednik vijeća, prijedlog programa  
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  6   glasova „za“ i 3 
glasa „suzdržan“   usvojilo  

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini u Općini Ivanska 
 

Točka 6. 
 Potpredsjednik   vijeća poziva  načelnika  kao predlagatelja da obrazloži program. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi  da je u proračunu Općine Ivanska planiran  iznos od 
240.000 kn  na ime programa socijalnih potreba, a predviđena su za crveni križ, prehranu 
učenika slabijeg imovinskog stanja, ogrjev socijalno ugroženih, pomoć obitelji za novorođeno 
dijete, jednokratnu pomoć  redovnim studentima, prigodno darivanje djece, sufinanciranje 
prijevoza učenika srednji škola, te za izdatke troškova stanovanja korisnika socijalne skrb. 



 5

 

 Iznosi po programu su na razini prošle godine, jedino je povećanje  na stavci  pomoć 
obitelji  za novorođeno dijete, jer se za djecu koja su rođena  u 2016.  naknada isplaćuje u 
iznosu od 1.500 kn , temeljem odluke koju  je donio načelnik. 
  Potpredsjednik  vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik  Željko Križan, iznosi da  se za ogrjev planira iznos od 60.000 kn  , te 30.000 kn 
za troškove stanovanja  korisnika socijalne skrbi, stoga ga zanima  tko su korisnici socijalne 
skrbi i za koga mi to i naši građani izdvajamo sredstva. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da će na stranicama općine biti objavljen popis 
svih davanja od strane općine korisnicima, pa tako i korisnicima socijalne skrbi.  
 Budući da nije bilo drugih pitanja , potpredsjednik vijeća prijedlog programa daje  na 
usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće  Općine Ivanska  jednoglasno , odnosno sa 9 
glasova „za“ donijelo  

Program socijalnih potreba na području Općine Ivanska za 2016. godinu  
 
 

Točka 7. 
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević poziva načelnika kao predlagatelja  da ukratko 
obrazloži program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je za javne potrebe  za predškolski odgoj  planiran 
iznos od 1.067.500 kn i to 417.500 kn  za plaće i dio materijalnih troškova i 650.000 kn na ime 
dodatnog ulaganja u zgradu vrtića.  Iznos za plaće i materijalne troškove na razini je prošle 
godine, a što  se tiče ulaganja plan je  poboljšati unutarnje uređenje  vrtića, apliciranjem 
projekta na neki od raspisanih natječaja. 
 Budući da nije bilo drugih pitanja , potpredsjednik vijeća  prijedlog programa  daje na 
usvajanje  i konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 9 „za“ 
donijelo  

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. godini 
 

Točka 8. 
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević poziva načelnika kao predlagatelja  da ukratko 
obrazloži program javnih potreba u društvenim djelatnostima. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  da su vijećnici u materijalima dobili  prijedlog programa 
  iz kojeg je vidljivo  da su za društvene djelatnosti planirana sredstva u iznosu od 209.000 kn.  
Za VZO predviđena su sredstva u iznosu od 120.000 kn,  a bit će isplaćena temeljem  izvornih 
prihoda  od 5% sukladno zakonu.    
 Vijećnik Ivica Bok iznosi da je i prošle godine za VZO bilo planirano 120.000 kn , ali da je 
rebalansom  smanjeno na 95.000 kn.  
 Načelnik Josip Bartolčić odgovara da su se sredstva za rad vatrogastva sukladno 
zakonu moraju isplatiti u iznosu od 5% izvornog proračuna i tako je  za 2015. godinu  isplaćeno. 
 Budući da nije bilo drugih pitanja , potpredsjednik vijeća  prijedlog programa  daje na 
usvajanje  i konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska sa 8 glasova   „za“ i  1 glasom 
“suzdržan“ usvojilo  
 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima  na području Općine Ivanska 

za 2016. godinu 
 

Točka 9. 
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević poziva  predsjednicu Odbora za kulturu Antoniu 
Šimić da ukratko obrazloži prijedlog programa. 
 Predsjednica  Odbora za kulturu Antonia  Šimić iznosi da je Odbor za kulturu na svojoj 
12. sjednici održanoj 02. veljače  2016. godine donio prijedlog odluke o davanju javnih potreba 
u kulturi  čiji je prijedlog u sazivu ove sjednice ,te poziva Općinsko vijeće da donese odluku o 
usvajanju  istoga. 
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 Nakon izlaganja predsjednice Odbora za kulturu , potpredsjednik vijeća otvara raspravu .
 Vijećnik Ivica Bok  smatra da je za KUD-ove 2.000 kn malo za njihov rad. Znamo da 
imamo dva kulturno umjetnička društva. Imamo tu KUD Sloga koji čini mi se dobro radi, ne 
znam da li vi imate saznanja o njihovom radu, podnose li oni  vama kakve izvještaje o radu. Evo 
tu planiramo božićni sajam i  domjenaka sa 90.000 kn, a za dva KUD-a samo 2.000, imate li 
saznanja da li ti KUD-ovi uopće postoje. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je KUD Sloga prošle godine nakon 3 godine 
dostavio svoj  plan rada u kojem niti jedna riječ ne počinje sa slovom „O“, odnosno Općina 
Ivanska. Nigdje u planu nije pisalo da će nastupati ili da  bi plesali  za Općinu Ivanska i dok se 
ne zna gdje i za koga plešu i dok ne namjeravaju plesati odnosno nastupati na našim 
manifestacijama i sredstva su simbolična. 
Drugi KUD Samarica  je tek osnovan i krajem prošle godine su se uspjeli registrirati i otvoriti žiro 
račun, tako da su i za njih osigurana simbolična sredstva.  KUD Samarica izrazio je spremnost 
nastupati na manifestacijama Općine Ivanska i sukladno  tome tijekom godine možemo 
razmotriti i povećanje ove stavke. 
 Vijećnik Željko Križan  smatra da je iznos sa održavanje NRF prevelik , budući da je 
prošle godine bio slabo posjećen. Osobno pozdravlja i podržava održavanje jedne takve 
manifestacije, ali smatra da je to bacanje novca ukoliko nema posjetitelja. 
 Načelnik Josip Bartolčić, slaže se da je posjećenost NRF prošle godine bila slaba. Stoga 
je planirano da ove godine NRF bude samo jedan dan i da se  na nastup dovede netko od 
zvučnijih imena  kako bi posjećenost bila bolja.  
 S obzirom da se više nitko nije uključio u raspravu potpredsjednik vijeća prijedlog 
programa  daje na usvajanje  i konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska sa 6 glasova   
„za“ i  3 glasa “suzdržan“ usvojilo  

Program javnih potreba u kulturi u Općini Ivanska 
 

Točka 10. 
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević poziva  predsjednika Odbora za sport Ivana 
Cvitkovića  da ukratko obrazloži prijedlog programa. 
 Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković iznosi da je odbor za sport održao sjednicu 
02.veljače 2016. godine te donio prijedlog odluke o davanju javnih potreba  u sportu koji je 
vijećnicima dostavljen u sazivu,  na razmatranje i donošenje odluke o usvajanju istoga. 
 Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger pita predsjednika Odbora  po kojim se je kriterijima vodio odbor 
prilikom dodjele sredstava. 
 Predsjednik Odbora za sport Ivan Cvitković je odgovorio da se je gledalo koliki je broj 
domaćih igrača u nekom klubu i da se klub mora takmičiti u nekom rangu natjecanja. 
  S obzirom da se više nitko nije uključio u raspravu potpredsjednik vijeća prijedlog 
programa  daje na usvajanje  i konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska sa 6 glasova   
„za“ i  3 glasa “suzdržan“ usvojilo  

Program javnih potreba  u sportu Općine Ivanska za 2016.godinu 
 

 
Točka 11. 

 Potpredsjednik vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži svoje izvješće o radu. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da su vijećnici u materijalima dobili opsežno izvješće o 
radu, te da za sva pitanja stoji na raspolaganju . 
 Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Milan Žeger iznosi da je načelnik napisao da VZO ne provodi odluke načelnika. 
Vatrogasna zajednica nije dužna provoditi odluke načelnika. Dužnost načelnika je da potvrdi 
zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZO.  VZO je  vama dostavila svoje prijedlog, koji vi 
niste prihvatili već ste imenovali  zapovjednika i zamjenika po svom nahođenju. Zapovjednik je 
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uveden u operativu, ali zamjenik nije, niti bude,  jer nema uvjete. Taj čovjek niti je zdravstveno 
sposoban niti ima potrebnu školu. Na temelju čega ste ga imenovali, zar niste imali uvid u 
njegovu dokumentaciju, prije donošenja odluke o imenovanju.  
 Načelnik Josip Bartolčić  je odgovorio da o vatrogastvu ne želi puno polemizirati, jer vi 
imate svoju viziju rada VZO . Kao načelnik želi  samo da se poštuju njegove odluke . Ako je 
načelnik odgovoran  za vatrogastvo , onda je i njegova odgovornost potvrđivanja ili imenovanja 
određenih osoba   na navedene funkcije. 
 Vijećnik Željko Križan pita po kojem su se kriteriju odabirali radnici za radove na javnim 
radovima. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se   oglašava natječaj na zavodu za 
zapošljavanje   kojim se traži određeni broj radnika. Zavod nam pošalje osobe koje imaju uvjete 
za rad na javnim radovima . U dogovoru sa zavodom dogovori se termin kada se sa 
kandidatima radi intervju. Prošle godine  na tom razgovoru  bio je i predstavnik zavoda zajedno 
samnom. Ove godine nije. Prilikom razgovora  utvrđuje se da li kandidat ima uvjete koje 
propisuje zavod za rad na javnim radovima. Dakle koliko je dugo nezaposlen. Zatim  pitamo  
koliko je članova u obitelji , da li  netko u obitelji radi, da li je već radio na javnim radovima,  te 
da li žele ili ne ići raditi .  Prednost su imali kandidati koji  su htjeli raditi i kojima u obitelji nitko 
ne radi i koji još nisu radili na javnim radovima . 
I za ovu godinu smo već imali pripremljen projekt javnog rada, ali na žalost to je stopirano od 
strane Vlade RH uz obrazloženje da nema javnih radova dok se ne donese Proračun.  
 Vijećnik  Željko Križan pita da li na zavodu za zapošljavanje ima prijavljenih i korisnika 
socijalne skrbi. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da ima i to oko cca 90%. 
 Vijećnik Željko Križan pita koliko je komunalni redar poslao prijava ,  te da li je po njima 
postupao i na koji način, da li je bilo represivnih mjera. 
 Komunalni redar Milan Grgić odgovara  da je dobar dio nakon dobivenog naloga 
pristupio čišćenju ili uređenju,  jedan dio je čišćen   na trošak vlasnika, do nekih vlasnika nismo 
uspjeli doći , jer su u inostranstvu . Uglavnom smo sve rješavali dogovorno sa strankama, za 
sada nismo išli represivno. 
 Vijećnik Milan Žeger pita  u  kojoj je fazi rješavanje  problema  prilaznog puta za groblje 
Srijedska, te da li postoji alternativni put. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da se vodi spor, da je naš predmet proslijeđen na 
viši sud u Varaždinu jer se je na presudu općinskog suda žalila obitelj Poropatić  i čekamo 
presudu. Moramo čekati presudu bez koje ne možemo ući na put, a niti pristupiti njegovom 
uređenju.   
 Kako se nitko više nije javio za riječ , potpredsjednik vijeća izvješće o radu načelnika 
daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 6 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ usvojilo  

 Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje 
srpanj-prosinac 2015. godine 

 
Točka 12.  

 Potpredsjednik vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži  izvješće o utrošku 
sredstava  proračunske pričuve za razdoblje 7-12/2015. godine. 
 Načelnik Josip  Bartolčić iznosi da su izvješće vijećnici  dobili u sazivu i u njemu je 
detaljno opisano  za šta su utrošena sredstva proračunske pričuve, te poziva vijećnike ukoliko 
imaju dodatnih pitanja da se jave za riječ,. 
 Vijećnik  Željko Križan, po kojoj je to cijeni Ivankom vozio jabuke i od koga su te jabuke i 
tko je imao pravo na njih. 
 Načelnik Josip Barolčić iznosi da su jabuke dobivene iz donacije, a pravo na njih su imali 
korisnici socijalne skrbi. Jabuke su došle u dva navrata po nekoliko tona. Ivankom je izvršio 
prijevoz sukladno cjeniku komunalnog poduzeća. 
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 Kako se nitko više nije javio za riječ , potpredsjednik vijeća izvješće o utrošku sredstava 
proračunske pričuve  daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 6 
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojilo  

 Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku proračunske pričuve  za razdoblje 
srpanj-prosinac 2015. godine 

 
Točka 13. 

 Potpredsjednik vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži  prijedlog odluke.  
 Načelnik Josip Barotlčić iznosi da je u proračunu za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću  planiran iznos od 19.000 kn . Ovom odlukom je definirano da 
se taj iznos  raspoređuje na način da svakoj pojedinačnoj političkoj stranci pripadaju sredstva 
razmjerno broju njezinih članova  predstavničkog tijela u trenutku  konstituiranja predstavničkog 
tijela.  
 Budući da se nitko nije javio za riječ, potpredsjednik vijeća prijedlog  odluke  daje na 
usvajanje i konstatira da je da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno , odnosno sa 9 
glasova  „za“  usvojilo  

Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka  Općinskog vijeća  Općine 
Ivanska za 2016. godine 

 
Točka 14. 

  
 Potpredsjednik vijeća poziva predsjednicu  Povjerenstva za izbor i imenovanja Antoniu 
Šimić da iznese prijedlog o imenovanju novog člana Odbora za društvene djelatnosti, budući da 
dosadašnja članica Sabina Dautanac zbog osobnih razloga nije u mogućnosti više obavljati tu 
dužnost.  
 Predsjednica Povjerenstva predlaže da se umjesto Sabine Dautanac u odbor imenuje 
Ivanka Barašćuk. 
Kako nije bilo drugih prijedloga ,potpredsjednik vijeća  prijedlog daje na usvajanje i konstatira 
Općinsko vijeće Općine Ivanska za 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“  donijelo. 

Odluku o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti i imenovanje novog 
 

Točka 15. 
 Potpredsjednik vijeća Nenad Rajčević  iznosi da je od Centra za socijalnu skrb, 
zaprimljena zamolba kojom se traži oslobađanje plaćanja naknade za maloljetnike Ivana i 
Mihaela   Vugrić iz Samarice, koji su ostavši bez roditelja smješteni u udomiteljsku obitelj u 
Štefanje . 
Svima je poznata  situacija u kojoj se djeca  nalaze. Stoga  predlaže  da se donese odluka  o 
oslobađanju plaćanja naknade  za nekretninu koja se nalazi u Samarici. 
 Potpredsjednika vijeća  svoj prijedlog daje  na usvajanje i konstatira da je Općinsko 
vijeće Općine Ivanska, jednoglasno, odnosno sa 9 glasova „za“ donijelo 

Odluku o oslobađanju plaćanja naknade  za maloljetne Ivana i Mihaela Vugrića , za 
nekretninu u Samarici 33. 

 
Točka 16. 

 Potpredsjednik vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži prijedlog odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je sukladno zakonskim odredbama Općine  dužna 
donijeti strategiju upravljanja imovinom. Problem imovine je u tome što   vlasništvo nad 
imovinom općine   nije uređeno, jer se imovina u gruntovnim knjigama vodi raznoliko od 
vlasništva RH ,  javnog dobra, opće narodne imovine i sl.  Stoga je potrebno pristupiti izradi 
strategije upravljanja imovinom koja će biti temelj za pokretanje postupka  upravljanja imovinom 
i upisivanje iste naše vlasništvo i poslovne knjige.   
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 Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, potpredsjednik vijeća prijedlog  odluka daje 
na usvajanje i konstatira da  je Općinsko vijeće Općine Ivanska za 8 glasova „za“ i 1 glas 
„suzdržan“ donijelo 

Odluku o  izradi Strategije upravljanja imovinom Općine Ivanska 
 

Točka 17. 
 Potpredsjednik vijeća poziva predsjednicu  Povjerenstva za izbor i imenovanja Antoniu 
Šimić da iznese prijedlog o imenovanju  predsjednika Mandatnog povjerenstva  , budući da 
dosadašnji predsjednik  povjerenstva  Josip Crljenjak  zbog osobnih razloga nije u mogućnosti 
više obavljati tu dužnost.  
 Predsjednica Povjerenstva predlaže da se umjesto  Josipa Crljenjaka  za predsjednika  
Mandatnog povjerenstva  imenuje Darko Turković. 
Kako nije bilo drugih prijedloga ,potpredsjednik vijeća  prijedlog daje na usvajanje i konstatira da 
je  Općinsko vijeće Općine Ivanska za 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“  donijelo. 

Odluku o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva i  imenovanje novog 
 

Točka 18. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda potpredsjednik poziva Mandatno povjerenstvo da 
podnese izvješće o privremenom mirovanju mandata vijećnika Josipa Crljenjaka. 
 Član Mandatnog povjerenstva  Miroslav Trgovac iznosi kako slijedi: 
Mandatno  povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Ivanska izvješćuje Općinsko vijeće  da je 
sukladno članku  79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) pisani 
zahtjev predsjednici Općinskog vijeća  za mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine 
Ivanska , zbog bolesti  podnio vijećnik  Josip Crljenjak  iz  Gornje Petričke  26, izabran s 
koalicijske  kandidacijske liste Nezavisni seljaci Hrvatske (NSH) – Hrvatsko socijalno liberalna 
stranka –HSLS. 
 Temeljem članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 
144/12), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 
sporazum nije zaključen, određuju ga političke stranke dogovorno, a ako ne postignu dogovor, 
zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  
 Mandatno povjerenstvo izvješćuje da je koalicija stranka  : Nezavisni seljaci Hrvatske 
(NSH) – Hrvatsko socijalno liberalna stranka –HSLS sporazumno  odredila   da će   MARIO  
VOSMEK  iz Samarice 112, zamjenjivati Josipa Crljenjaka za vrijeme mirovanja njegova 
mandata. 

Budući da se nitko više nije javio za riječ, potpredsjednik vijeća zaključio je rad 
19.sjednice  Općinskog vijeća u 21,20 sati. 

 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        POTPREDSJEDNIK                                                        

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA : 
                                                                                                                   Nenad Rajčević 


