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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

 
Klasa: 021-05/16-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-16-6 
Ivanska, 31.svibnja  2016. 
 

ZAPISNIK  
o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 31. svibnja  2016. godine  s 

početkom u 20,30  sati u Domu kulture Ivanska  
 

 
Nazočni vijećnici:  Ivica Bok , Ivan Cvitković,   Damir Dolenac , Željko Križan, Dražen 

Orlović , Nenad Rajčević,  Ivana Peršić , Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Darko Turković 
 
Odsutni  vijećnici: Mario Vosmek , Šima Strmota , Milan Žeger.  
 
 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. 

 
 Predsjednica vijeća  otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne  te  poziva djelatnicu Miru 
Cindrić da pročita vijećnička pitanja. 
  Djelatnica Mira Cindrić čita  vijećnička pitanja  kako slijedi: 
 Predsjednica vijeća Ivana Peršić  pita načelnika kada će biti sanirana (asfaltirana) cesta 
Križic- Gornja Šušnjara . Poznata je svima činjenica da je cesta u katastrofalnom stanju i da od 
asfalta nije ostalo ništa , sada je to makadam koji se praši.  
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je u  nekoliko  navrata obavio razgovore sa 
direktorom županijske uprave za ceste i županom. Napravljen je plan asfaltiranja cesta na 
području županije  i za ovu godinu  na našem području  u prioritet je uvrštena cesta  Samarica – 
Donja Petrička u dužini od cca 3 km. Sve druge ceste  će morati pričekati , jer nema novaca.  
Ukoliko bi se financija situacija popravila ili bi se možda otvorile neke druge mogućnosti 
financiranja  iz europskih fondova,  postoji mogućnost da se asfaltira i neka druga dionica. Ovih 
dana planiran je sastanak sa županom na tu temu, pa ćemo imati konkretnije odgovore u svezi 
asfaltiranja cesta , koji nije jedini problem   samo na području naše općine nego na području 
cijele županije . 
 Predsjednica vijeća Ivana Peršić pita načelnika da li netko obavlja nadzor nad saniranim 
divljim odlagalištem u Križicu , jer šteta bi bila da se  sada kada je potrošeno toliko novaca u 
sanaciju ponovo   odlaže smeće. 
 Načelnik Josip Bartolčić  odgovara  da je zadnji nadzor izvršen od strane komunalnog 
redara pred oko mjesec dana. Konstatira da će se  ubuduće nadzor vršiti kontinuirano. 
 Zamjenik načelnika  predlaže  da se u idućih  sedam dana naprave tabele  o zabrani 
odlaganja otpada i postave na saniranu lokaciju . 
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 Predsjednica vijeća  iznosi da je u Đurđicu u ulici Budžak cesta uska , a dodatni problem 
čine bankine koje nisu pokošene i nije vidljivo gdje je graba što otežava promet.  Nadalje iznosi 
, da ima i srušenih kuća  sa zapuštenim okućnicama u kojima se legu lisice . 
 Načelnik  Josip Bartolčić je odgovorio da će bankine do kraja tjedna u Budžaku biti 
pokošene. Što se tiče zapuštenih imanja i okućnica komunalni redar će u roku od 30 dana obići 
sva naselja općine i izdati rješenja o čišćenju  zapuštenih imanja i okućnica.    
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika da li je ukinut Mjesni odbor Stara Plošćica i ako je 
zašto članovi mjesnog odbora nisu dobili neko rješenje o tome . 
 Načelnik Josip  Bartolčić je odgovorio da   Mjesni odbor Stara Plošćica raspušten  i da je 
imenovan povjerenik koji obavlja funkciju vijeća mjesnog odbora. Općinsko vijeće donijelo 
odluku o ukidanju mjesnog odbora  koja je stavljena u mirovanje. Da je mjesni odbor ukinut bili 
bi  već pripojeni nekom mjesnom odboru.  
 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika šta je sa izgradnjom kružnog toka u centru 
Ivanske oko trokuta. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio   da je cesta županijska i da općine ne smije ulagati 
u tuđu imovinu u ovom slučaju u županijsku , ali u državnu imovinu smije . Pred jedno tri godine 
podnesen je zahtjev da se dionica ceste Narta –Berek prekategorizira  u državnu cestu, kako bi 
općina mogla  izgraditi kružni tok.  Imamo i idejno rješenje, no zbog neriješenih imovinsko –
pravnih odnosa  ne  možemo ići u realizaciju tog projekata . 
 Vijećnik Ivica Bok pita načelnika da li postoji dug prema izvođačima radova za 
asfaltiranje prometnice u Kolarevom Selu . 
 Načelnik Josip Bartolčić  je odgovorio da dug postoji , te da je Općina u pregovorima sa 
Cestama d.o.o. o obročnoj otplati  duga. 
 Vijećnik Ivica Bok   iznosi da ništa od projekata koji su planirani za ovu godinu nije  
realizirano, kao npr. nogostup Babinac, nadstrešnice i dr., te ga zanima kada će se krenuti  sa 
realizacijom. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio  da su u proračunu planirani projekti za koje ćemo 
imati projektnu dokumentaciju. Nije istina  da nije ništa  napravljeno. Dokumentacija za 
nogostup Babinac je gotova, projektna dokumentacija za nadstrešnice je u izradi, imamo 
projekte na nerazvrstane ceste, ali ne možemo svoje projekte aplicirati jer vlada  Republike 
Hrvatske ne raspisuje natječaje, a pogotovo ne natječaje za ruralni razvoj.  Ovoj vladi kao da 
nije u interesu razvoj sela i čemu onda raditi projekte. Uostalom kao što svi znaju bavi se smo 
sobom što je vrlo neodgovorno  prema svima nama. Prema nekim informacijama  najava je da 
će natječaji biti raspisani za 45 dana . 
 Vijećnik Željko Križan  ima nekoliko pitanja za  načelnika u svezi  općeg stanja u naselju 
Samarica : zašto nema struje u Mjesnom odboru Samarica , kada će biti sanirana klizišta, kada 
će uspon kod groblja u Samarici napokon sanirati, iskazuje nezadovoljstvo  košnjom groblja u 
Samarici koja nije adekvatna . Nadalje ukazuje da je  u proteklih mjesec do dva u Samrici  
ograđeno  oko  pet kilometara ogradom pod strujom zbog obrane poljoprivrednih kultura od 
divljači s tim da mještani nisu dobili nikakvu informaciju o jakosti struje niti letak koji bi ih 
upozorio da je prostor ograđen žicama koje provode struju. Prije tri godine  dio prostora 
ograđen je mrežom za betoniranje tako da je selo sada sa tri strane omeđeno. Zar se time ne 
ugrožava sloboda kretanja koja je Ustavom svima zajamčena ? 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio   da mu nije poznato da nema struje u  mjesnom 
odboru, ali će kontaktirati predsjednika mjesnog odbora  i vidjeti o čemu se radi, te će se u što 
kraćem roku taj problem riješiti. Što se tiče sanacije klizišta  ono će biti sanirano do kraja godine 
, kao i uspon kod groblja.   
 Načelnik Josip Bartolčić  je rekao  da općina nema ingerencije nad lovištem.  Lovištem 
gospodari Lovačko društvo Moslavina, a oni sigurno ne bi ovo radili da im netko nije odobrio,  
mada je upitno  kako će ograđivanje  lovišta  biti  prihvaćeno od strane europske unije koja ne 
priznaje trofeje uzgojene  divljači. Jedino  što mogu je da nazovem gospodina Miju  Todorića  i 
da pitam kada su dobili odobrenje za ograđivanje. U svezi košnje groblja načelnik osobno 
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iskazuje nezadovoljstvo, te poziva v.d. direktora Marijana Jambrušića da ogovori vijećniku 
Željku Križanu. 
 V.d. direktor Ivankom j.d.o.o. Marijan Jambrušić iznosi da je komunalnom poduzeću 
trenutno zaposleno 4 djelatnika koji dva dana u tjednu  odvoze komunalni otpad i samo imamo 
tri dana za košnju. Imamo plan košnje , no radi manjka ljudi ne uspijevamo ga  realizirati. Trava 
nas je prerasla iako smo je tretirali i pesticidima. U planu imamo zapošljavanje dvoje djelatnika 
preko hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko mjera poticajnog zapošljavanja , pa bi onda  bili 
ažurniji i mogli bi realizirati planiranu košnju.  
 Vijećnik Željko Križan zanima naplata  računa u Ivankom j.d.o.o. 
 V.d.direktor  Ivankom j.d.o.o. Marijan Jambrušić je odgovorio   da je dug za smeće cca 
30.000 kn , dok  je dug za grobnu naknadu 14.000 kn . Dio prihoda je u naplati putem prisilne 
napate putem odvjetnika. 
 Vijećnik Željko Križan pita da li prije prisilne naplate slane opomene . 
 V.d. direktor  Ivankom j.d.o.o. Marijan Jambrušić  odgovara da jesu i to dva puta , prva 
opomena slana je običnom poštom , dok je druga opomena išla preporučeno  s povratnicom. 
Slanje preporučene pošte  stajalo je oko 12.000 kn. 
 Vijećnik Željko Križan  iznosi da je imao priliku vidjeti izvod otvorenih stavka na kojem je 
vidljiv dug ne samo za obveznika koji je tražio izvod otvorenih stavaka , nego se vidi dug  za 15 
ljudi prije i za 15 ljudi poslije. To nije u skladu za Zakonom o zaštiti  potrošača. 
 V.d. direktor  Ivankom j.d.o.o. Marijan Jambrušić odgovara da mu nije poznato kako  je 
moguće da se na izvodu otvorenih stavaka  za pojedinca vide dugovanja i za druge obveznike. 
Izvod otvorenih stavaka je jedna stranica i na njoj je prikaz dugovanja samo za jednog 
obveznika. Nije mu poznato  o čemu se radi , pa ako vijećnik Križan ima primjerak neka donese 
da vidi o čemu se radi. 
  Budući da nije bilo više pitanja, predsjednica 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  8. „Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za unapređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara  na poljoprivrednom zemljištu 
skine s dnevnog reda , te da se uputi  na javnu raspravu  u trajanju od 30 dana, na tražene 
kluba vijećnika koalicije Nezavisni seljaci hrvatske i Hrvatske socijalno liberalne stranke. 
- točka 12.“Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih 
izvješća Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2015. godinu“ sine s dnevnog reda , jer  revizorica koja je 
vršila nadzor nije bila u mogućnosti doći na sjednicu. 
 Prijedlog  načelnika  za izmjenu dnevnog reda Općinskog vijeće Općine Ivanska usvojilo 
je sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“. 
 Budući da nije bilo drugih prijedloga i izmjena  dopuna  predsjednica vijeća predlaže  
  
  
Budući da nije bilo drugih prijedloga potpredsjednik vijeća  predlaže   

 
 DNEVNI   RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća  

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2015. godinu  

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o osnivanju prava 

služnosti  

4. Donošenje Odluke o usvajanju  godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja 

otpadom  na području Općina Ivanska za 2015. godinu 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  plana gospodarenja otpadom 2011-2016 

6. Donošenje Odluke o potpisivanju sporazuma između Općine Ivanska i Općine Štefanje  

7. Donošenje Odluke o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Ivanska za razdoblje 

2017-2022 godine  
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8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o najmu poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Ivanska 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o cijeni i najmu vatrogasnih i 

društvenih domova na području Općine Ivanska  

10. Donošenje Odluke o jednokratnoj nagradi redovnim studentima povodom obilježavanja 

Dana općine  

11. Razmatranje zamolbe Martine Markač u svezi komunalne naknade  

12. Razno 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“. 

 
Točka 1.  

 Predsjednica vijeća zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.  
 Za riječ se javlja vijećnik Željko Križan koji ukazuje  na pravopisnu grešku  u točci 11. 
gdje je  napisana riječ  „inostranstvo“ što nije u skladu sa hrvatskim jezikom i pravopisom. 
 Načelnik Josip Bartolčić   iznosi primjedbu da  se u službeni zapisnik ne unose kratice 
tipa ONO ;DUSUZ i sl., te da se ubuduće redni broj stranice stavi na pola i se stranice 
označavaju od 1-N.  
  Navedene primjedbe su  prihvaćene  i bit će ispravljene  u čistopisu . 
 Budući da nije bilo drugih  primjedbi  predsjednica  vijeća  konstatira da je  Općinsko 
vijeće općine Ivanska  sa 7 glasova  „za“   i 3 glasa „suzdržan“  usvojilo  

Zapisnik  o radu sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska 
 

Točka 2. 
 Predsjednica  vijeća poziva načelnika  , kao predlagatelja da ukratko obrazloži prijedlog 
odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi  da  su vijećnici u materijalima dobili  prijedlog godišnjeg 
obračuna proračuna za 2015. godinu. Vidljivo je da su prihodi smanjeni  na  ime povrata poreza. 
Ukazuje da su prihodi o zakupa poljoprivrednog zemljišta uredno ostvareni , jer se zahtjev  za  
produljenje ugovora o privremenom zakupu nije mogao podnijeti bez uredno izvršenih obveza. 
Isto tako  vidljivo je da smo  uspjeli  naplatiti i komunalnu naknadu u skladu sa planiranim.  
Što se tiče  rashoda , ostali su neostvareni projekti  koje nismo mogli aplicirati , jer za njih nisu 
bili raspisani natječaji.  Poziva vijećnike da ukoliko imaju pitanja po pojedinim stavkama da mu 
se obrate. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Kako 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 3 glasa   
„suzdržan“   usvojilo  

Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2015. godinu. 
  

Točka 3. 
 Predsjednica  vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da  obrazloži prijedlog  odluke . 
 Načelnik Josip Bartolić, iznosi  da  su vijećnici prijedlog   ugovora  o  služnosti dobili u 
privitku  saziva. Ugovor je pregledao i naš odvjetnik i s pravne strane  nema primjedaba. Iz 
ugovora je vidljivo da Hrvatski telekom  na ime prava služnosti javnih površina  za 2016. godinu 
treba platiti 43.950 kn, a za prošlo razdoblje  do 31.12.2015. godine 131.850 kn, zaključio je 
svoje obrazloženje načelnik Josip Bartolčić. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Željko Križan pita  da li se pravo služnosti odnosi na podzemne instalacije. 
 Načelnika Josip Bartolčić odgovara potvrdno. 
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  Kako 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 3 glasa   
„suzdržan“   usvojilo 

Odluku o davanju suglasnosti  na potpisivanje Ugovora  o osnivanju prava služnosti 
   

Točka 4. 
 Potpredsjednica vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži predmetno izvješće. 
 Komunalni redar Milan Grgić iznosi da se izvješće o gospodarenju otpadom podnosi 
sukladno zakonu, te da su ove godine dobivene smjernice kako izvješće mora izgledati . 
 U uvodnom dijelu izvješća su općeniti podaci i navedena je zakonska regulativa. 
Skupljanje komunalnog otpada na području Općine Ivanska do kraja kolovoza 2015. vršila je 
tvrtka EKO-FLOR PLUS  d.o.o. iz Oroslavja, a od 01. rujna 2015. IVANKOM j.d.o.o. Ivanska. 
Organiziranim odvozom komunalnog otpada  obuhvaćena su 778 domaćinstava , odnosno 
81,55 %. Tijekom prošle godine izvršena je i sanacija divljeg odlagališta Križic – Srijedska,  čija 
je sanacija iznosila 846.287,60 kn . Sanacija je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. Na prostoru sajmišta postavljen je zeleni otok, dok tijekom 
2015 .godine nije bilo osigurano sakupljanje biorazgradivog otpada. 
 Nakon izlaganja komunalnog redara, predsjednica vijeća  pozvala je vijećnike na 
raspravu. 
 Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ predsjednica vijeća ,  izvješće  o izvršenju 
plana gospodarenja otpadom   na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska 
sa  7   glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“   usvojilo  

Odluku o usvajanju godišnjeg izvješća  o izvršenju plana gospodarenja  
otpadom na području općine Ivanska za 2015. godinu  

 
Točka 5. 

Predsjednica vijeća  poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće. 
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je u planu gospodarenja  otpadom  Općine Ivanska za 
razdoblje 2011-2016. predviđena gradnja reciklažnog dvorišta. Kako već ove godine moramo 
pristupiti izradi novog plana gospodarenja za naredno petogodišnje razdoblje, a da bi do kraja 
ove godine ispoštovali   zakonom propisane minimalne uvjete, potrebno je izmijeniti plan 
gospodarenje otpadom tako da se u  točki 9.2. stavak 3. umjesto reciklažnog  dvorišta  navede 
da će postaviti zeleni otoci , prema  tabeli navedenoj u dostavljenim materijalima. 
 Predsjednica  vijeća otvara raspravu . 
 Vijećnik Damir Dolenac, smatra da  su tri zelena otoka predviđena za Ivansku krivo 
raspoređena , jer se sva tri nalaze u ulici I.Mažuranića .  
 Zamjenik načelnik  Željko Mavrin primjećuje da u planu postavljanja zelenih otoka nema 
Babinca , Rastovca, Križica , Gornje Petričke. Predlaže  spajanje po dva naselja za jedan zeleni 
otok.  
 Vijećnik Ivica Bok isto tako smatra da je za Ivansku   3 zelena otoka previše. Smatra da 
imamo premalo stanovnika za predloženi broj zelenih otoka. Zeleni otoci su trošak našem 
komunalnom poduzeću koje mora platiti zbrinjavanje otpada ,te nije za postavljane zelenih 
otoka sve dok nemamo obvezu sortiranja otpada. 
 Načelnik Josip Bartolčić, predlaže da se ove godine nabavi  samo 5 zelenih otoka 
umjesto  prijedlogom planiranih 11, te da se raspored zelenih otoka napravi po selima  kad 
vidimo kako  će se oni puniti. 
Budući da se više nitko nije  uključio u raspravu, predsjednica vijeća  prijedlog izmjene plana 
gospodarenja otpadom   daje na usvajanje i  konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa  
jednoglasno , odnosno sa 10  „za“   usvojilo  

Odluku o izmjeni Plana gospodarenja otpadom Općine Ivanska za  
razdoblje 2011-2016. godine 
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Točka 6. 
 Predsjednica vijeća  poziva načelnika kao predlagatelja da podnese obrazloženje  
predmetne odluke.  
 Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da je zakon propisao da su jedinice lokalne samouprave 
dužne izgraditi reciklažna dvorišta. Ona nisu isplativa  za općine ispod 10.000 stanovnika. No 
bez obzira na to, inspekcije su dobile naloge izlaziti na teren i kažnjavati sve koji  se ne budu 
pridržavali zakona. Stoga  moramo pristupiti izgradnji reciklažnog dvorišta bilo sami ili u suradnji 
s nekom drugom općinom. Općina Štefanje ima isto problem , jer ni njima izgradnja reciklažnog 
dvorišta nije isplativa. Stoga smo  načelno dogovorili  izgradnju zajedničkog reciklažnog dvorišta 
, jer nam je to jeftinije. Prijedlogom sporazuma  koji su vijećnici dobili u sazivu , regulirana su 
međusobna prava i obveze  općina . Prijedlog je da se reciklažno dvorište gradi u Štefanju , 
budući da ga oni imaju  planiranog u svojim prostorno planskim dokumentima, a mi nemamo. 
Kada bi se gradilo na našem području trebali bi mijenjati prostorni plan, što bi  znatno  povećalo 
troškove . Cijena izgradnje reciklažnog  dvorišta je  je cca  1.500.000 kn. Fond financira 90% od 
ukupne investicije , tako da bi svaka općina za reciklažno dvorište  trebala izdvojiti cca 75.000-
80.000 kn. 
 Zamjenik načelnika  Željko Mavrin  predlaže da se sporazum potpiše uz uvjet da je 
Općina Štefanje obvezna  sakupljanje komunalnog otpada povjeriti komunalnom poduzeću 
Ivankom j.d.o.o. Ivanska. 
 Vijećnik Ivica Bok  pita šta će biti ako Općine Štefanje odbije potpisati uvjetni sporazum 
po prijedlogu zamjenika načelnika. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je  i Općina Štefanje  mora izgraditi reciklažno 
dvorište. Oko  postavljanja uvjeta može se i naknadno razgovarati. Predlaže da se u odluku  o 
potpisivanju sporazuma   ugradi članak kojim bi se ovlastio načelnik općine Ivanska da od 
općine Štefanje  zatraži službenu ponudu  radi preuzimanja  poslova odvoza komunalnog 
otpada   od strane Ivankom j.d.o.o. kada se za to stvore uvjeti , odnosno kada Eko floru plus 
istekne ugovor.  
  Budući da nije bilo drugih pitanja , predsjednica prijedlog odluke  daje na 
usvajanje i konstatira da je  Općinsko vijeće  Općine Ivanska  sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan““ donijelo  

Odluku o potpisivanju sporazuma između Općine Ivanska i   Općine Štefanje  
 

Točka 7. 
 Predsjednica vijeća   poziva  načelnika kao predlagatelja  da ukratko obrazloži  prijedlog 
odluke . 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2011-2016 
vrijedi još ovu godinu i potrebno je pokrenuti proceduru izrade novog plana  za razdoblje 2017-
2022.  Ova odluka prvi je  korak  u izradi novog plana koji će izraditi ovlaštena tvrtka od strane 
Ministarstva zaštite, okoliša i prirode  za obavljanje stručnih poslova zaštite o okoliša  , temeljem 
poziva za dostavu ponuda. 
 Kako se nitko nije javio za riječ  predsjednica   prijedlog odluke daje  na usvajanje  i 
konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska   sa 7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan““ 
donijelo 

Odluku  o izradi plana gospodarenja otpadom  Općine Ivanska za  
razdoblje 2017-2022 godine 

 
Točka 8. 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja  da ukratko obrazloži  prijedlog 
odluke. 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi   da je Ured državne uprave u bjelovarsko bilogorskoj 
županiji , pismeno zatražio da se  izmjeni s članak 10. stavak 3. Odluke o davanju  u zakup  
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Ivanska  iz razloga što je u suprotnosti sa odredbama 
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Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe . Prema članku 22. st. 1. 
navedenog Zakona svaki oblik financiranja  političkih stranka od strane općine , bilo u obliku 
novca ili u obliku pružanja usluga ili davanja proizvoda bez naplate , zabranjen je i predstavlja 
nedozvoljeni oblik financiranja. 
 Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Vijećnik Damir Dolenac pita da li se može dobiti popis poslovnih prostora. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovori da su svi naši poslovni prostori uglavnom zgrade 
društvenih domova. U izradi je registar nekretnina koji će biti ustrojen do kraja godine i u kojem 
će biti evidentirana svaka nekretnina  sa opisom u kakvoj je funkciji , koje je veličine i drugo. 
 Budući da nije bilo drugih pitanja , predsjednica  vijeća  prijedlog   odluke na usvajanje  i 
konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska sa 7 glasova   „za“ i  3 glasa “suzdržan“ 
usvojilo  

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup  poslovnih 
 prostora  u vlasništvu Općine Ivanska  

 
Točka 9. 

 Predsjednica vijeća iznosi da je Mjesni odbor Srijedska poslao zahtjev  za promjenom  
cijena  najma  doma u Srijedskoj. Mjesni odbor Srijedska predlaže da se najam doma  za 
vanjske korisnike  naplaćuje u iznosu od 500,00 kn, dok bi i dalje  najam doma za mještane 
iznosio  200,00 kn.  
 Kako se 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  3 glasa “suzdržan“ 
usvojilo  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i namjeni vatrogasnih  
i društvenih domova na području  Općine Ivanska. 

 
Točka 10. 

 Predsjednica vijeća poziva   načelnika kao predlagatelja da ukratko pojasni prijedlog 
odluke. 
 Načelnik Josip Bartolić iznosi da je u proračunu za 2016. godinu za jednokratnu nagradu 
studentima planiran iznos od 35.000 kn.   U zadanom roku prijavila su se 44 studenta.  
Stoga predlaže da se   planirani iznos od 35.000 kn podijeli sa  brojem  prijavljenih redovnih 
studenata. 
 Budući da se  nitko nije uključio u raspravu  predsjednica vijeća  prijedlog odluke daje na  
usvajanje  i konstatira  da je   Općinsko vijeće  Općine Ivanska  jednoglasno , odnosno sa 10 
glasova    „za“ usvojilo  

Odluku o jednokratnoj  nagradi  redovnim studentima povodom  
obilježavanja Dana  općine  

 
Točka 11. 

 Predsjednica vijeća iznosi da je gospođa Martina Markač podnijela zamolbu da joj se  
otpiše dug komunalne naknade  u iznosu od 180,00 kn za razdoblje 7-12/2015 iz razloga što je 
promijenila mjesto prebivališta . Isto tako podnijela je zamolbu da je se više ne zadužuje za 
komunalnu naknadu  za stambeni objekt u ulici Ivana Mažuranića 140, Ivanska , jer  nije vlasnik 
, nego je u tom objektu bila  na stanu.  
 Kako se nitko više nije javio za riječ ,  Općinsko vijeće jednoglasno , odnosno sa 10 
glasova „za“  donijelo  je  odluku  da se Martini Markač otpiše dug komunalne naknade u 
visini od 180,00  za razdoblje 7-12/2015, te da se nadalje ne zadužuje za komunalnu 
naknadu  za stambeni objekt u Ivanskoj, I. Mažuranića 140. 
  

Točka 12.  
 Predsjednica  vijeća  pod ovom točkom dnevnog reda poziva vijećnika da ukoliko imaju 
pitanja , a koja nisu bila na dnevnom redu da ih upute načelniku . 
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 Vijećnik Damir Dolenac pita načelnika  u kojoj je fazi rješavanja problematika 
vlasništva  objekta pekare . 

 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je u tijeku sudski spor. Sud je zatražio 
vještačenje  da se utvrdi da li je objekt pekare samostalno vlasništvo kao što tvrdi Matosh Dulaj 
ili je objekt u sastavu zgrade  općine  kao što navodi Općina Ivanska.  Nakon vještačenja sud će 
donijeti odluku.  

 Načelnik Josip Bartolčić predlaže da se donese Odluka o općinskim priznanjima. 
 Predsjednica vijeća poziva djelatnicu Miru Cindrić da pročita pristigle prijedloge za 
općinska priznanja. 
 Djelatnica Mira Cindrić  iznosi da su stigli slijedeći prijedlozi: 
- Mjesni odbor Srijedska predlaže  Sttelu Zavišić 
- Mjesni odbor Paljevine predlaže Saru Rajčević i neformalnu udrugu žena sela Paljevine  
- Udruga umirovljenika Ivanska predlaže  Antuna Fabičevića  
 Predsjednica  vijeća poziva nazočne da ukoliko imaju  drugih prijedloga da ih predlože 
kako bi se o njima moglo raspravljati. 
 Načelnik Josip Bartolčić predlaže Lovačko društvo  Srnjak Ivanska. 
 Vijećnik Ivica Bok, predlaže  KUD Sloga Đurđic. 
 Zamjenik načelnika Željko Mavrin predlaže Nogometni klub Moslavina iz Donje Petričke. 
 Vijećnik Miroslav Trgovac predlaže Vladu Petrića iz Babinac. 
 Vijećnik Damir Dolenac  predlaže  Udrugu plošćićko mašinanje. 
 Nakon iznesenih prijedloga klub vijećnika koalicije Nezavisnih seljaka hrvatske i 
Hrvatske socijalno liberalne  stranke je pauzu od 5 min. 
 Vijećnik Ivica Bok iz protesta napušta sjednicu.  
 Nakon pauze načelnik predlaže pristupilo se je pojedinačnom glasovanju. Stoga 
predlaže  dodjelu priznanja kako slijedi: 

1. Sara Rajčević za ostvarene  rezultate u teakwondou- srebrna  plaketa  (usvojeno 
jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za „) 

2. Antun Fabičević  za aktivan dugogodišnji rad u udruzi umirovljenika– brončana plaketa 
(usvojeno sa  7 glasova „za „ i 2 glasa „protiv“) 

3. Lovačko društvo Srnjak Ivanska   za razvoj i unapređenje lovstva na području Općine 
Ivanska  – brončana plaketa ( usvojeno jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za „) 

4. Nogometni klub “Moslavina” Donja Petrička  za razvoj i unapređenje nogometa  – 
brončana plaketa (usvojeno jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za „) 

5. Vlado Petrić za uzgoj autohtone pasmine  konja-  hrvatski hladnokrvnjak   – brončana 
(plaketa usvojeno jednoglasno , odnosno sa 9 glasova „za „) 

6. Stella Zavišić prijedlog se odbija jednoglasno odnosno sa 9 glasova „za“ jer je  
imenovana nagrađivana. 

7. Kud Sloga Đurđic prijedlog se odbija sa   2 glasa „za“ i 7 glasova „protiv“ 
8. Udruga plošćićko mašinanje se odbija sa 3 glasa“za“ i 6 glasova „protiv“ 

Nakon provedenog pojedinačnog glasovanja predsjednica vijeća konstatira da je većinom 
glasova  usvojena je  

Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Ivanska 
 

 Vijećnica Antonia Šimić pita načelnika zašto  se ide u izgradnju nogostupa u Babincu, jer 
u Ivanskoj ima 722 stanovnika, Srijedska je drugo selo po broju stanovnika od 305. Zar 
nogostup ne bi bio potrebniji Ivanskoj . Tu je glavna cesta, promet je  velik, djeca idu u školu 
.Isto je u Paljevinama koje su  na glavnoj cesti , a djeca do autobusnih postaja  kreću se 
prometnicom. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je Mjesni odbor Babinac  izgradnju nogostupa 
stavio u svoj rad i bez obzira na broj stanovnika, aktivnost definira Mjesni odbor. Što se Ivanske 
tiče , postoji mogućnost izrade kompletne projektne dokumentacije nogostupa za cijelu Ivansku 
koja bi išla u 3 etape. 
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 Zamjenik načelnika Željko Mavrin   iznosi da nogostup u Babincu neće koristiti samo 
djeca iz Babinca , nego i iz Donje i Gornje Petričke  koja idu na autobus u Berek, te je zatražio  
da  Jedinstveni upravni odjel pribavi popis djece po naseljima. 
 

 Vijećnik Željko Križan pita  kada će se do kraja realizirati projekt bežičnog interneta. 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da svećenik iz Ivanske ne dozvoljava postavljanje 
antene na crkveni toranj i mi smo tu nemoćni. Nismo imali problema sa župnikom Staroj Plošćici 
kao niti sa pravoslavnim svećenikom koji su dozvolili postavljanje antena na crkvene tornje u 
Staroj Plošćići i  Srijedskoj. Crkva u Srijedskoj je spomenik kulture i nismo imali problema od 
strane konzervatorskog  odjela.  Za sada ne vidi rješavanje problema, no od projekta neće 
odustati. 

 Vijećnik Željko Križan  ponovo ukazuje na  neokresano grmlje na križanju  Babincu kod 
Petrića s desne strane prema putu za Donju Petričku. 

 Načelnik Josip Bartolčić i komunalni redar Milan Grgić potvrđuju da je navedeno križanje 
pregledno i da je još prošle godine grmlje potkresano. 

 Vijećnik Damir Dolenac pita v.d. direktora Marijana Jambrušića zašto je Ivica Posavac 
dobio otkaz u komunalnom poduzeću. 

 V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da broj radnika smanjio sukladno prihodima 
poduzeća. 
 

Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je  rad 
20.sjednice  Općinskog vijeća u 22,45 sati. 

 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        PREDSJENDICA: 
                                                                                                          Ivana Peršić 


