REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/20-01/01
Urbroj: 2110/02-01-20-3
Ivanska, 16. ožujka 2020.

ZAPISNIK
o radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 12. ožujka 2020. godine s
početkom u 20,00 sati u vijećnici Općine Ivanska
Predsjednik vijeća otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne.
Nazočni vijećnici: Mario Modrić, Željko Križan, Marija Paulić, Žarko Vugrić, Antonia Šimić,
Miroslav Trgovac, Mirela Roviščanec, Marin Samardžija, Željko Crljenjak, Bosiljka Nanić,
Ankica Takač i Vedran Lukec.
Odsutni vijećnici: Zlatko Kraljić i Damir Dolenac
Sjednici nazoče: općinski načelnik Željko Mavrin, zamjenik načelnika Darko Turković i
komunalni redar Milan Grgić.
Prisutni mediji: Superradio.
Predsjednik vijeća otvara aktualni sat.
Djelatnik Milan Grgić čita vijećnička pitanja kako slijedi:
Vijećnik Mario Modrić, može li se cesta Utiskani – Ulica Petra Preradovića sanirati prije
spomenute obnove?
Načelnik, cesta se može sanirati, grejder je trenutno na servisu pa bi sljedeći tjedan počeli.
Vijećnica Ankica Takač, može li se sanirati nogostup koji propada u Ulici Ivana
Mažuranića, što je s kalendarom radova na cestama za 2020. godinu te s kanalizacijom i
kružnim tokom?
Pojašnjenje: U Ulici Ivana Mažuranića ivičnjaci su pali, nogostup propada pa bi se trebalo
sanirati. Zanima me kalendar radova na cestama, kada će radovi u Paljevinama i Kolarevom Selu
doći na red? Provode li se aktivnosti oko kanalizacije i kružnog toka, je li pripremljena projektna
dokumentacija?
Načelnik, nogostup je loš i to će biti teško sanirati, ali predlažem da se obiđe i vidi kakva je
situacija. U pregovorima sa Županom obećano je asfaltiranje 2,5 km ceste u Samarici, predao
sam troškovnike za 1,2 km prema Kolarevom Selu, za 700 m ceste u Utiskanima, 1,5 km za
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cestu u Križicu (prema Šušnjari). Dva troškovnika su spremna, za ceste u Rastovcu i Staroj
Plošćici, ali mislim da nije moguće sve provesti u jednoj godini. Što se tiče kanalizacije, imamo
stari projekt i radimo na novome. Za kružni tok je projekt u izradi i za dva mjeseca ćemo imati
građevinsku dozvolu.
Vijećnik Damir Dolenac stigao je u 20:08 sati.
Vijećnica Ankica Takač, može li se pronaći lokacija za Dom za starije i nemoćne?
Pojašnjenje: Smatram da na području naše Općine nedostaje smještaj za starije osobe za koje se
nema tko brinuti. Postoji li prostor koji bi se mogao iskoristiti za to?
Načelnik, Dom za starije i nemoćne je bila inicijativa od g. Jaića, ja sam predložio stari
društveni dom u Srijedskoj. Prije same projektne dokumentacije moramo imati investitora,
Župan ne želi ulaziti u to.
Vijećnica Ankica Takač, samo predlažem da budemo spremni ako bude europskih sredstava,
ima dobrih primjera gdje je Općina sama uspjela. Inzistiram na projektnoj dokumentaciji.
Predsjednik vijeća, kako više nema pitanja, prelazimo na dnevni red koji glasi:
1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
3. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog
doprinosa za 2019. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019.
godinu
5. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje
srpanj – prosinac 2019. godine
6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za
razdoblje od 01.07.2019. – 31.12.2019
7. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za 2019. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na
području Općine Ivanska u 2019. godini
9. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.
godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava političkim strankama za redovito godišnje
financiranje u 2020. godini
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti civilne zaštite u 2020. godini
13. Donošenje Odluke o otpisu komunalne naknade
14. Razno
Točka 1.
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Kako nije bilo primjedbi ni pitanja, predsjednik vijeća konstatira da je jednoglasno odnosno sa
13 glasova „za“ usvojen
Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska.
Točka 2.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, sredstva prikupljena od namjenskih sredstava za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru tijekom 2019. godine iznose 12.988,91 kn. Navedena
sredstva utrošena su na projektnu dokumentacija za kružni tok u Ivanskoj.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik vijeća program daje na usvajanje i konstatira da je Općinsko
vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13 glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu.
Točka 3.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
ostvarena sredstva od šumskog doprinosa iznosila su 766.777,71 kn.
Sredstva ostvarena od šumskog doprinosa utrošena su kako slijedi: u
1. Uređenje mjesnog doma Babinac - 137.648,51 kn
2. Uređenje javnih površina - 196.739,64 kn
3. Potrošnja javne rasvjete - 94.475,56 kn
4. Održavanje javne rasvjete - 10.558,75 kn
5. Izrada vodovodnih priključaka - 12.024,14 kn
6. Održavanje javnih površina - 60.847,95 kn
7. Održavanje nerazvrstanih cesta -149.397,84 kn
8. Asfaltiranje županijske ceste Gornja Petrička -105.085,32 kn
UKUPNO: 766.777,67 kn
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“, donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od šumskog doprinosa za
2019. godinu
Točka 4.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
ostvarena sredstva od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske iznosila su 78.457,55 kn, prodaja poljoprivrednog zemljišta – 10.509,91 kn, zakup
poljoprivrednog zemljišta – 67.947,64 kn. Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 78.457,55 kn utrošena su na asfaltiranje
županijske ceste Gornja Petrička.
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Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku namjenskih sredstava od prihoda od prodaje i
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu.
Točka 5.
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa.
Načelnik, pred vama je pisano izvješće, ja sam se trudio koliko sam mogao i imao vremena.
Moglo se je i više, ali smatram da bi svi trebali biti zadovoljni sa postignutim.
Vijećnik Mario Modrić, super izgleda iznos od 300.100,00 kn, no spomenuo bih da to nije
samo za vatrogasne djelatnosti nego su se na taj način financirale i obnove i uređenje vatrogasnih
domova, no ipak mogu reći da sam zadovoljan.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Ivanska za razdoblje srpanj –
prosinac 2019. godine.
Točka 6.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, sredstva proračunske pričuve u razdoblju od 01.07.31.12.2019. godine nisu korištena.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje od
01.07.2019. – 31.12.2019.
Točka 7.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Ivanska za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi: 0,00 kn.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o realizaciji Programa granje objekata komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
Točka 8.
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Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, komunalni otpad prikuplja komunalno poduzeće IVANKOM
j.d.o.o. pomoću specijalnog komunalnog vozila. Prikuplja se redovito samo miješani komunalni
otpad te je bilo organizirano prikupljanje glomaznog otpada. U 2019. godini nije bilo osigurano
prikupljanje biorazgradivog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Koristi se
jedan zeleni otok za prikupljanje papira, stakla i plastike
Krupni (glomazni) otpad sa područja Općine Ivanska prikupljala je tvrtka Eko-flor plus d.o.o.
Vijećnik Mario Modrić, postoje li sankcije za domaćinstva koja ne koriste uslugu skupljanja i
odvoza otpada?
Komunalni redar Milan Grgić, do sada nije bilo sankcija.
Vijećnik Željko Križan, zaključio bih da smo mi koji predajemo otpad blesavi.
Načelnik, predlažem da se zaduže komunalni redar i direktorica komunalnog poduzeća da svi
koji su u mogućnostima dobiju kante i plaćaju sakupljanje i odvoz otpada.
Vijećnik Željko Križan, postoje kućanstva koja mogu plaćati, ali ne žele.
Načelnik, predlažem da se na idućoj sjednici prikaže izvještaj što smo napravili po tom pitanju.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području
Općine Ivanska u 2019. godini.
Točka 9.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, planira se tijekom 2020. godine, kada to vrijeme dopusti,
pristupiti popravcima i uređenju poljskih puteva. Općina Ivanska nastoji, prije svega aktivnim
mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo obrađivanje i sprječavanje njihove
zakorovljenosti, te će informativnim letcima informirati građane o obvezi redovitog održavanja
poljoprivrednog zemljišta i o štetnim posljedicama u slučaju ne pridržavanja istoga.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.
Točka 10.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Ivanska
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
5

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća Općine Ivanska, a određenog u članku 5. ove
Odluke.
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Odluku o raspodjeli sredstava političkim strankama za redovito godišnje financiranje u
2020. godini.

Točka 11.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, Stožer civilne zaštite Općine Ivanska imenovan je Odlukom
načelnika Općine Ivanska, od 11.12.2017. godine. Stožer ima 10 članova a predvođen je
načelnikom stožera – Zamjenikom načelnika Darkom Turkovićem.
Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti koje
obnašaju, a periodično se osposobljavaju za namjenske zadaće i uvježbavaju, uz pomoć PU CZ
Bjelovar. Imenovani su iz svih ključnih cjelina za funkcioniranje Općine.
Vijećnik Željko Križan, u naslovu se spominje Nedelišće, a ne Općina Ivanska.
Vijećnik Mario Modrić, Nedelišće se spominje i u drugoj točci.
Komunalni redar Milan Grgić, to je pogreška, ispričavam se.
Vijećnik Mario Modrić, plan iz 2015. nije dobar i to sigurno nije stručno odrađeno, treba ga
obavezno ažurirati.
Načelnik, slažem se da treba ažurirati i da po selima vidimo tko je obučen i tko se može uvrstiti
u plan.
Vijećnik Mario Modrić, trenutno je 8 mladih ljudi iz Ivanske na osposobljavanju za vatrogasca
te mislim da više neće biti problema.
Vijećnik Željko Križan, jesmo li spremni za corona virus?
Zamjenik načelnika Darko Turković, Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je mjesto za
izolaciju, općine ne moraju.
Vijećnik Damir Dolenac, što će biti s događajima koja su predviđena?
Komunalni redar Milan Grgić, Stožer civilne zaštite zabranio je skupove tako da se odgađaju
vatrogasne skupštine te sva ostala događanja.
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Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13
glasova “za“ donijelo
Zaključak o usvajanju Analize stanja civilne zaštite za 2019. godinu,
Točka 12.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara kao izvjestitelja.
Komunalni redar Milan Grgić, Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na
prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Operativne snage vatrogastva
su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim propisima
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Kako nije bilo više pitanja ni primjedbi, predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13 glasova “za“ donijelo
Odluku o usvajanju Plana aktivnosti civilne zaštite u 2020. godini.
Točka 13.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara da obrazloži prijedlog Programa.
Komunalni redar Milan Grgić, ovom odlukom otpisuje se dugovanje za komunalnu naknadu
nastalo do 2014. godine, svim dužnicima otpisuje se dugovanje s osnove komunalne naknade
zbog zastare. Temeljem ove Odluke otpisuje se ukupan iznos od 416.398,92 kuna za 274
dužnika iz članka 1. ove Odluke.
Vijećnica Ankica Takač, trebali bi se oglušiti na to. Možemo li saznati koji su to dužnici te koje
su sankcije?
Komunalni redar Milan Grgić, prema Zakonu o zaštiti podataka imena ne smijemo davati,
vijećnici smiju imati uvid u evidenciju, ali bez slikanja.
Vijećnik Željko Križan, zaštita podataka radi protiv nas.
Načelnik, predlažem da za sljedeću sjednicu izlistamo samo za uvid. Zanimljivo je vidjeti tko je
sve na popisu, pa čak i naši bivši djelatnici nisu plaćali po 4-5 godina.
Vijećnik Željko Križan, slažem se da su to veliki novci, žao mi je što nije naplaćeno koliko se
moglo.
Kako nije bilo više pitanja ni primjedbi, predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 13 glasova “za“ donijelo
Odluku o otpisu komunalne naknade.

7

Točka 14.
Vijećnik Željko Križan, zamolio bih načelnika da uputi dopis Hrvatskoj pošti zbog ne
ostavljanja odreska za podizanje pošiljki. Predlažem da pošta radi i subotom jer svatko tko radi
ne može radnim danima podići poštu.
Načelnik, probati ćemo kontaktirati Hrvatsku poštu i vidjeti što se može učiniti.
Kako nije bilo više pitanja ni primjedbi, predsjednik vijeća zaključio je rad 22. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ivanska u 21,50 sati
ZAPISNIČAR:
Milan Grgić

PREDSJEDNIK:
Marin Samardžija
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