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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

 
Klasa: 021-05/16-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-16-12 
Ivanska, 08. studenog  2016. 
 

ZAPISNIK  
o radu 5. izvanredne  sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 07.studenog 2016.  

godine  s početkom u 20,00  sati u  vijećnici  Općine Ivanska Domu kulture Ivanska  
 

 
Nazočni vijećnici: Ivica Bok,  Ivan Cvitković,   Damira 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. i zamjenik načelnika 

Željko Mavrin.  
 
 

 Predsjednica vijeća  otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne  , iznosi da je sjednica 
sazvana po hitnom postupku ,  te   predlaže   

 
 DNEVNI   RED 

 
 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ulaganja u 
nerazvrstanu cestu u naselju Paljevine dionica Paljevine – Kozlani  

 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, odnosno sa  10 glasova „za“. 
 

Točka 1.  
  Predsjednica vijeća poziva načelnika  kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke. 
 
 Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je Općinsko vijeće je   2015. godine donijeli odluku 
kojom  je odobrilo  ulaganje u nerazvrstane ceste  na području Općine Ivanska . 
 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije  02.11. ove godine raspisalo natječaj 
iz mjere 7.2.2 izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Isto tako Ministarstvo je  donijelo i 
Pravilnik  o provedbi  mjere 7. ,  kojim su propisani  prilozi  koji moraju biti sastavni dio Odluke. 
Između ostalog  Odluka odavanju suglasnosti mora sadržavati i Prilog 1.  kojim je detaljno 
opisan projekta.  



 2

 

Na radionici koja je održana u Zagrebu pred točno tjedan dana  rečeno je da jedinice lokalne i 
regionalne  samouprave  koje su ranije donije odluke o davanju suglasnosti neće morati donositi 
nove odluke. Međutim ,nakon raspisivanja natječaja , moraju donijeti nove odluke , jer odluka i 
Prilog 1. moraju  imati isti datum usvajanja.  
Shodno tome načelnik općine Josip Bartolčić, predlaže da se  predmetna odluka donese po 
hitnom postupku , stupanjem na snagu danom objave u Službenom vjesniku. 
 Nakon izlaganja načelnika , predsjednica vijeća otvara raspravu. 
 Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog načelnika da 
se predmetna odluka donese po hitnom postupku , daje na usvajanje i konstatira da je 
Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno , odnosno sa 10 glasova „za“ usvojilo  
 

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ulaganja u nerazvrstanu 
cestu u naselju Paljevine dionica Paljevine – Kozlani  po hitnom postupku 

 
 Nakon toga predsjednica vijeća  Odluku daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće 
Općine Ivanska  jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „za“ udvojilo  

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ulaganja u nerazvrstanu 
cestu u naselju Paljevine dionica Paljevine – Kozlani  

 
 
  

Predsjednica vijeća zaključila je  rad 5. izvanredne sjednice Općinskog vijeća  u 20,25 
sati . 

 
 
 
  Zapisničar: 
 Mira Cindrić 
                                                                                                        PREDSJENDICA: 
                                                                                                          Ivana Peršić 


