REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/16-01/1
Urbroj: 2110/02-01-16-8
Ivanska, 29. kolovoza 2016.
ZAPISNIK
o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 27.kolovoza ja 2016. godine s
početkom u 20,00 sati u Domu kulture Ivanska
Nazočni vijećnici: Ivan Cvitković, Dražen Orlović , Nenad Rajčević, Ivana Peršić ,
Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Darko Turković
Odsutni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac, Željko Križan, Mario Vosmek (opr) , 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
Sjednici nazoči i ovlaštena revizorica Đurđica Srmček-Barjaktar, dipl.oec.
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 komunalnog redara da li je i koliko puta bio u
nadzoru saniranog smetlišta Križic, naime na prošloj sjednici obećano je da će se nad
saniranim smetlištem vršiti kontinuirani nadzor, te da li su postavljene obavijesti (table) o
zabrani odlaganja smeća , u roku 7 dana od održavanja 20. sjednice Općinskog vijeća.
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.
Komunalni redar Milan Grgić je odgovorio da je je nadzor izvršio dva puta , te da nema
novog odlaganja smeća. Obavijesti (table) o zabrani odlaganja nisu postavljene. Iste će biti
postavljene u ponedjeljak (29.kolovoza).
Predsjednica vijeća Ivana Peršić pita komunalnog redara koliko je naloga o sanaciji
zapuštenih okućnica izdao od prošle sjednice do danas. Naime na prošloj sjednici ukazan je
problem zapuštenih okućnica u Đurđicu, no to nije samo problem u Đurđicu , nego u skoro svim
naseljima.
Komunalni redar Milan Grgić je odgovorio da je izdao 32 naloga za sanaciju zapuštenih
okućnica. Što se tiče zapuštenog imanja u Đurđicu tek je pred par dana dobio imena
nasljednika imanja, koje je zapušteno i koje sjeni put. U svakom naselju ima po nekoliko
zapuštenih okućnica , gdje je problem vlasništva, kao što npr. imamo slučaj Grubačević u
Paljevinama gdje je 5-6 vlasnika i samo jedan održava okućnicu, dok drugi ne. U navedenom
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periodu izdano je i 16 zaključaka o dozvoli izvršenja, te ukoliko stranke po zaključku ne
reagiraju u roku od 15 dana , komunalno poduzeće će izvršiti čišćenje na trošak vlasnika.
Predsjednica vijeća Ivana Peršic ukazuje na problem u Križicu na parceli kod donjeg
doma, gdje je vlasnik obećao još lani da će očistiti raslinje uz put kada bude na godišnjem. Od
tada je prošla godina dana… a od obećanja ništa. Zanima je da li Ivankom j.d.o.o. može to
očistiti na trošak vlasnika.
V.d. direktor Marijan Jambrušić je odgovorio da to Ivankom može očistiti, ali trenutno su
ljudi na godišnjem.
Načelnik Josip Bartolčić javlja se za riječ i upoznaje vijećnike da je Općina dobila potvrdu
o početku javnih radova od 01. rujna za 18 ljudi. Kroz program javnih radova mogao bi se
riješiti dio problema zapuštenih okućnica, iako će prioritet imati uređenje javnih površina po
mjesnim odborima.
Ukazuje da su zapuštene okućnice veliki problem radi divljači koja se tu nastanjuje (lisice, kune
i druge štetočine) i to se mora pod hitno sanirati dok nisu nastale veće štete.
Načelnik Josip Bartolčić je ujedno vijećnike obavijestio da je Općina Ivanska u suradnji sa
Crvenim križem grada Zagreba osigurala odlazak na more (osiguran prijevoz , smještaj, hrana )
na tjedan dana u Novi Vinodolski za 48 osnovnoškolske djece sa područja Općine Ivanska , te
4 pratitelja.
Načelnik Josip Bartolčić javno se je zahvalio Crvenom križu grada Zagreba.
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.
Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća predlaže
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih
izvješća Ivankom j.d.o.o. Ivanska za 2015. godinu
2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za
2016. godinu
4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
5. Izvještaj o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
6. Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
godine
7. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, odnosno sa 7 glasova „za“.
Točka 1.
Predsjednica vijeća poziva načelnika da ukratko obrazloži zašto je Općina naručila
reviziju komunalnog poduzeća.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da je poduzeće osnovano 2014. godine i da je kao mlado
poduzeće imalo određenih problema . Kada smo osnivali poduzeće postavili smo cilj da on
mora biti profitabilno , kako ne bi završilo kao staro komunalno poduzeće. Stoga je zatražen
nadzor od ovlaštene revizorske kuće , koja je napravila stručnu reviju, stoga poziva gospođu
Đurđicu Smrček –Barjaktar da pojasni nalaz revizije.
Đurđica Smrček- Barjaktar, iznosi da je zadatak revizije utvrditi da li je neko poslovanje
u skladu sa zakonom, da li postoji vjerodostojna dokumentacija, te da li su troškovi vezani za
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poslovanje poduzeća. Revizija je vršena za 2015. godinu . Izvješće su vijećnici dobili u privitku
saziva za ovu sjednicu i tu je sve napisano , stoga ona ne bi čitala brojke, već iznosi da je
poslovanje poduzeća čisto: što znači da je u skladu sa zakonom , da je dokumentacija u prilogu
vjerodostojna, te da su troškovi vezani za poslovanje poduzeća . Ističe da su prihodi relativno
mali, jer usluge koje poduzeće vrši građanima , one se ne plaćaju redovito. Od dobiti
poslovanja iz 2015. godine u iznosu od 33.585 kn poduzeće je cca 16.000 kn potrošilo na
usluge odvjetnika i bilježnika za naplatu prihoda.
Nenaplaćena potraživanja od cca 100.000 kn veliki je iznos za malo poduzeće. Prihodi
poduzeća su 821.132 kn i zbog loše naplate poduzeće je podiglo kredit da bi moglo redovno
poslovati. U 2015. godini poduzeće je pravilno prikazivalo prihode i rashode i s te strane ovo
vijeće može biti mirno, no još jednom ukazuje na veoma nisku profitabilnost komunalne
djelatnosti, te ukoliko se komunalne usluge ne budu redovito plaćale od strane korisnika,
pozitivno poslovanje poduzeća postati će upitno, zaključila je svoje izlaganje stručna revizorica
Đurđica Smrček – Barjaktar.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Zamjenik načelnika, Željko Mavrin pita da li bi profitabilnost bila veća da su naplaćeni
prihodi od 100.000 kn.
Đurđica Smrček – Barjaktar ,odgovara da se od tih 100.000 dio naplatiti , ali da i dio
neće.
Dobit je smanjena za 16.000 kn na ime troškova prisilne naplate (odvjetnik, bilježnik). Općenito
komunalna poduzeća imaju problema sa profitabilnošću.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da profitabilnost ovisi o vođenju poduzeća, a mi smo za
ovo vrijeme od osnivanja poduzeća do danas promijenili tri direktora. Nemamo pravo dovesti se
u situaciju da se našim žiteljima uskrate usluge, ali isto tako ovo poduzeće ne može biti samo
za održavanje javnih površina .Kvaliteta usluge ovisi o ljudima koji vode poduzeće , te o
zaposlenicima. Trebamo tražiti posla tamo gdje ga ima. Naše susjedne općine nemaju
komunalno poduzeće , a da bi se otvorili (našli ) novi poslovi , treba otvoriti mnoga vrata, ali
ona se ne otvaraju iz ureda.
Budući da nije bilo drugih pitanja, predsjednica vijeća Izvješće daje na usvajanje , te
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 7 glasova „za“
donijelo
Odluku o prihvaćanju izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja
Ivankom j.d.o.o. za 2015. godinu
Točka 2.
Predsjednica vijeća zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Budući da nije bilo primjedbi predsjednica vijeća konstatira da je Općinsko vijeće
općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 7 glasova „za“ usvojilo
Zapisnik o radu sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska
Točka 3.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao predlagatelja da obrazloži polugodišnji
obračun Proračuna Općine Ivanska za 2016. godinu odluke .
Načelnik Josip Bartolić, iznosi da su vijećnici polugodišnji obračun sa obrazloženjem
dobili u privitku saziva sjednice. Iz polugodišnjeg obračuna vidljivo je da su prihodi ostvareni u
iznosu od 2.695.239 kn , dok su izdaci ostvareni sa 1.968.999 kn. Ostvareni prihodi su osnovni
prihodi proračuna. Na žalost , zbog situacije u zemlji , nema raspisivanja natječaja za ruralni
razvoj i nismo mogli aplicirali niti jedan projekat koji imamo spreman. Tehnička vlada , ne
raspisuje natječaje , do formiranja nove vlade pitanje je koliko će vremena proći, tako da ove
godine vrlo je upitno da li ćemo realizirati i jedan naš projekat iz programa Razvoj zajednice.
Do sada smo legalizirali 3 vatrogasna doma, imamo u izradi građevnu dozvolu za nogostup
Babinac, dokumentaciju za nerazvrstane ceste, dokumentaciju za nadstrešnice na sajmištu, no

3

šta nam to vrijedi, kada nema natječaja. Ovako stanje je veliki problem, da ne kažem tragedija
za cijelu državu, pa i za našu općinu.
Nadalje načelnik je ukazao da je kod aktivnosti: Održavanja Dana općine potrošeno više od
planiranog, no tu je prikazan i dio troškova na Numi rock fest u iznosu od 20.000 kn. Naime s
hotelom Podravina sklopljen je ugovor o održavanju manifestacije Dana općine u iznosu od
40.000 kn, no tu je je dio za organizaciju koncerta Opće opasnosti , tako da će se iznos od
20.000 kn proknjižiti na Numi rock fest. Vezano uz Dan općine načelnik iznosi da je Općina
Turističkoj zajednici Hrvatske poslala zamolbu za sufinanciranjem manifestacije Dana općine.
Turistička zajednica Hrvatska odobrila je za tu namjenu 15.000 kn i prošli tjedan dobili smo
sredstva.
Iz rashoda je vidljivo da smo trošili štedljivo, zaključio je svoje izlaganje načelnik.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo pitanja , predsjednica vijeća prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna
Općine Ivanska za 2016. godinu daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće
jednoglasno, odnosno sa 7 glasova „za“ usvojilo
Odluku o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Ivanska za 2016. godinu

Točka 4.
Potpredsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se ovom odlukom propisuju potrebne agrotehničke
mjere kao što su minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta , sprječavanje
zakorovljenosti o obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje
strukture tla, te zaštita od erozije. Ovaj prijedlog odluke imali smo već jednom na dnevnom redu,
no skinuli smo ga sa dnevnog reda i uputili u javnu raspravu. Na stranicama Općine Ivanska
provedeno je javno savjetovanje za sa javnošću i zainteresirana javnost mogla je do 08.srpnja
2016. godine dostaviti svoje prijedloge , primjedbe, mišljena i sl. Nije bilo prijava za
savjetovanje i ono je zaključeno u navedenom roku.
U prosincu 2013. godine donesen je Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine, broj
142/13) te je u skladu s istim nužno donijeti odluke na razini jedinica lokalne samouprave ili
postojeće izmijeniti, zaključio je svoje obrazloženje načelnik općine Josip Bartolčić.
Predsjednica vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Nenad Rajčević pita tko će održavati poljske puteve .
Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da su poljske puteve dužni održavati vlasnici ,
odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta, osim ako taj pute nije nerazvrstana cesta.
Održavanje puteva bit će kao i do sada. Tu se ništa bitno ne mijenja.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća prijedlog odluke na
usvajanje i konstatira da je Općinskog vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 7
glasova „za“ usvojilo
Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Točka 5.
Predsjednica vijeća poziva načelnika, kao izvjestitelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, da je izvješće dostavljeno u pismeno obliku u privitku saziva za
ovu sjednicu. Iz izvješća je vidljivo da se je radilo na svim segmentima djelovanja općine.
Posebno ističe da je izrađena projektna dokumentacija za nogostup Babinac i dovršenje
radova na poboljšanju energetskih svojstava zgrade društvenog doma Ivanska.
Predsjednica otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javo za riječ predsjednica vijeća izvješće o radu načelnika daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 7 glasova
„za“ donijelo
Zaključak o prihvaćanju i izvještaja o radu načelnika za razdoblje
siječanj-lipanj 2016. godine
Točka 6.
Predsjednica vijeća poziva načelnika kao predlagatelja da podnese izvješće.
Načelnik Josip Bartolčić, iznosi da su sredstva proračunske pričuve za razdoblje
siječanj – lipanj 2016. godine potrošena u iznosu od 16.430,00 kn. Detaljan popis za šta su
sredstva korištena nalazi se u izvješću koje su vijećnici dobili u privitku saziva za ovu sjednicu
Općinskog vijeća.
Budući da se nitko nije javio za riječ , predsjednica vijeća predmetno izvješće daje na
usvajanje i konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno , odnosno sa 7
glasova „za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za
razdoblje od 01.01.-30.06.2016.godine
Točka 7.
Predsjednica vijeća iznosi da je na zadnjoj sjednici zaključeno da se zatraži popis djece
po selima i to u dobi od 0-18 godina. Stoga poziva djelatnicu općine Miru Cindrić da pročita
dobivene podatke o broju djece po Mjesnim odborima.
Mira Cindrić iznosi podatke o broju djece po Mjesnim odborima kako slijedi:
1. Mjesni odbor za naselje Babinac -32
2. Mjesni odbor za naselje Donja Petrička- podatak nije dostavljen
3. Mjesni odbor za naselje Đurđic- 28
4. Mjesni odbor za naselje Gornja Petrička-12
5. Mjesni odbor za naselje Ivanska- podatak nije dostavljen
6. Mjesni odbor za naselje Kolarevo selo- 29
7. Mjesni odbor za naselje Križic-35
8. Mjesni odbor za naselje Paljevine -28
9. Mjesni odbor za naselje Rastovac – 8
10. Mjesni odbor za naselje Samarica- 21
11. Mjesni odbor za naselje Srijedska-70
12. Mjesni odbor za naselje Stara Plošćica-32
13. Mjesni odbor za naselje Utiskani -16
Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednica vijeća zaključila je rad 21.
sjednice Općinskog vijeća u 21,15 sati.

Zapisničar:
Mira Cindrić
PREDSJENDICA:
Ivana Peršić
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