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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  
 

Klasa: 021-05/20-01/01 
Urbroj: 2110/02-01-20-11 
Ivanska, 14. rujna 2020. 

 

ZAPISNIK  

o radu 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 11. rujna 2020. godine s 

početkom u 20,30 sati u vijećnici Općine Ivanska 

 

Predsjednik vijeća otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne. 

 

Nazočni vijećnici: Marija Paulić, Žarko Vugrić, Damir Dolenac, Mario Modrić, Željko Križan, 

Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Mirela Rovišćanec, Marin Samardžija, Bosiljka Nanić, 

Ankica Takač i Vedran Lukec. 

Odsutni  vijećnici:  Zlatko Kraljić, Željko Crljenjak 

 

Sjednici nazoče: općinski načelnik Željko Mavrin, zamjenik načelnika Darko Turković, 

direktorica komunalnog poduzeća „Ivankom j.d.o.o.“  Valerija Rudelić, v.d. pročelnica Nikolina 

Pavlović i komunalni redar Milan Grgić. 

 

Prisutni mediji: Superradio. 

 

Predsjednik vijeća otvara aktualni sat. 

 

Djelatnica Nikolina Pavlović čita vijećnička pitanja kako slijedi: 

 

Vijećnik Mario Modrić, jesu li braća Vugrić kupili kuću? 

Obrazloženje: Prošlo je već dosta vremena od potpisivanja ugovora pa me zanima jesu li uspjeli 

kupiti kuću i gdje je nastao problem ako nisu? 

 

Načelnik, nažalost nisu, iako smo imali dobre namjere i uz ostale donacije nisu uspjeli. 

Odvjetnik radi na tome da nam se vrati novac koji smo donirali za kupnju kuće. 

 

Vijećnik Željko Križan, zašto Osnovna škola Ivanska nije otvorena? 

Obrazloženje: prije nekoliko mjeseci župan je obilazio radove pa mi nije jasno zašto obnova 

nije završena kako je bila predviđena?  
 

Načelnik, općina nije imala veze s projektom obnove škole, ali iz neslužbenih informacija znam 
da su problem instalacije koje su se naknadno morale mijenjati.  
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Vijećnik Željko Križan,  slikali ste se sa županom ispred škole pa sam pomislio da imate veze s 

projektom, no kako god bilo ružno je da djeca ne idu u svoju školu. 
 

Načelnik, jasno da nije lijepo, no nadamo se da će uskoro biti gotovo. 

 

Vijećnik Željko Križan, koliko izdvajamo na promidžbu Općine? 

Obrazloženje: ugledao sam jumbo plakat na putu od Ivanske do Bjelovara, točnije u Velikom 
Korenovu pa me zanima koliko Općina izdvaja novca za takve promidžbe? 

 

Načelnik, iznos plakata je 800,00 kuna + PDV. Mislim da je to povoljno zato što za jedan članak 
u novinama potrošimo 5.000,00 kuna. Razmislili smo kako najpovoljnije prikazati odrađene 
projekte te mislimo da nam je jumbo plakat najbolja opcija.  

 

Vijećnik Željko Križan, iz tog plakata sam pročitao drugu poruku, konkretnije predizborni 

plakat. 

 

Načelnik, mislim da nije tako, no svatko ima pravo na svoje mišljenje. 
 

Vijećnik Damir Dolenac, zanima me kada će se sanirati cesta prema Staroj Ploščici (Muški 
put)? 

Obrazloženje: cesta je jako loša, jama na jami. 
 

Načelnik, dva puta smo nasipavali cestu. Savjetovali su me da bi trebali samljeti cestu da bude 

makadam. Nemoguće ju je sanirati jer su ispod zakopani vrbovi panjevi.  

 

Vijećnik Damir Dolenac, za početak bi bilo dobro da se poravna s radnim strojem. 

 

Načelnik, nadam se da ćemo uspjeti i asfaltirati taj dio. 

 

Vijećnica Antonija Šimić, da li se u Srijedskoj radi novi put prema groblju ili je to samo 

privremeni put? 

 

Načelnik, radi se novi put, moći ćemo ga koristiti i radimo na tome da sve bude papirnato čisto. 

 

Predsjednik vijeća, kako više nema pitanja, prelazimo na dnevni red koji glasi: 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Ivanska za 2020. godinu. 

3. Donošenje Odluke o imenu ulice „Prkos“ u naselju Donja Petrička 

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
5. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku 
godinu 2020./2021. 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za predlaganje postavljanja 

kutije za smještaj radarskog uređaja. 

7. Razno. 
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Kako nije bilo primjedbi ni pitanja, predsjednik vijeća konstatira da je jednoglasno odnosno sa 

12 glasova „za“  usvojen  

Dnevni red. 

 

Točka 1. 
 

Kako nije bilo primjedbi ni pitanja, predsjednik vijeća konstatira da je sa 10 glasova „za“  

usvojen  

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća poziva direktoricu Valeriju Rudelić da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Direktorica Valerija Rudelić, radi se o poslovanju općine u prvom polugodištu, detaljna 
obrazloženja navela sam uz priložene tabele. Najviše novca uloženo je u vatrogasno društvo, u 
travnju je zbog korona krize plaćen odvoz komunalnog otpada svim mještanima, financirana je 

djelatnost sporta te ostalih udruga.  

 

Vijećnik Mario Modrić, zanimljivo je kako je mali prihod od komunalne naknade. Smatram da 

se obveze moraju plaćati. Primijetio sam da se prema ovom izvršenju neće izvršiti sanacija ceste 

Utiskani te da za cestu Kozlani nije sjeo povrat novca. Bila su velika sredstva predviđena za 
sanaciju cesta, no nije ništa ostvareno. Moram spomenuti i kanalizacije, a i autobusna stajališta 
koja su na opasnom položaju. Nadam se da će se barem dom u Utiskanima dovršiti, za njega nije 

kasno. Za kraj se želim zahvaliti na ulaganjima u vatrogastvo.  

 

Direktorica Valerija Rudelić, komunalna naknada je išla kasnije zbog korone, a novac za 

Kozlane sjeo je poslije 30.06.  

 

Načelnik, s pročelnicima iz Županijske uprave za ceste utvrdio sam da autobusna stajališta nisu 
na dobrom mjestu te će se utvrditi što ćemo s njima, a prihodi od Kozlana su tu kao što je rekla 
direktorica. 

 

Predsjednik vijeća konstatira da je sa 11 glasova „za“  usvojena  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 

2020. godinu 

 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća poziva v.d. pročelnicu Nikolinu Pavlović da obrazloži prijedlog Programa. 
 

V.d. pročelnica Nikolina Pavlović, u katastru je navedena ulica Prkos koja nigdje nikada nije 

službeno postojala. Odlučili smo donijeti ovu Odluku obzirom da se bliži popis stanovništva te 

da se utvrdi da ulica Prkos službeno ne postoji. Prikupili smo izjave stanovnika takozvane ulice 

Prkos te su suglasni da im adresa i dalje ostane Donja Petrička.  

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 12 

glasova “za“, donijelo 

Odluku o imenu ulice „Prkos“ u naselju Donja Petrička 
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Točka 4. 
 

Predsjednik vijeća poziva v.d. pročelnicu Nikolinu Pavlović da obrazloži prijedlog Programa. 

 

V.d. pročelnica Nikolina Pavlović, 2019. godine donesena je Odluka da se korisnici zajamčene 
minimalne naknade oslobađaju plaćanja komunalne naknade. Obzirom da se žale ljudi koji bi po 

nama trebali biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, predlažem vam pet kategorija. U 

potpunosti će se osloboditi obveznici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, obveznik s 

priznatih 70% i više tjelesnog oštećenja od strane nadležnog državnog tijela, koji živi sam ili s 
članovima obitelji koji nemaju stalna primanja ili ista nisu dostatna za njihovo uzdržavanje ( 
socijalna pomoć, zaštitni dodatak, obveznik koji je pretrpio materijalnu štetu većih razmjera 
uslijed požara ili elementarne nepogode (potres, poplava i slično) na stambenom prostoru, 

obveznik koji je samac ili živi sa supružnikom/životnim partnerom, a stariji je, odnosno stariji su 

od 65 godina, te nemaju nasljednika koji ih je po zakonu dužan uzdržavati oslobađaju se plaćanja 
komunalne naknade u visini od 50 % iznosa komunalne naknade, obveznik koji ima nekretninu u 

kojoj nitko ne stanuje i nije pogodna za stanovanje zbog lošeg stanja uslijed starosti, dotrajalosti 
i ostalih vidljivih oštećenja. Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade 

donosi se za tekuću kalendarsku godinu. 

 

Vijećnik Željko Križan, koliko će manje prihoda od komunalne naknade ostvariti u postocima?  

 

Načelnik, nismo sigurni, ali to za Općinu ne bude nešto previše. Ima ljudi koji stvarno ne mogu 

plaćati i čije kuće nisu za stanovanje. 
 

Vijećnik Mario Modrić, prijedlog je detaljan, no zanima me za objekte koji su pretrpili 

elementarne nepogode, može li se njih osloboditi komunalne naknade ako se to desilo prije 

godinu, dvije obzirom da se donosi za tekuću kalendarsku godinu? 

 

V.d. pročelnica Nikolina Pavlović, možemo uvrstiti izvanredne situacije i staviti u obrazloženje 
da nema roka.  

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 12 

glasova “za“ donijelo  

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 

 

Načelnik, odlučili smo pomoći roditeljima učenika s područja naše Općine s iznosom od 200,00 

kuna. Imamo oko 200 polaznika škole. 

 

Vijećnik Damir Dolenac, što ako ide u drugu školu? 

 

Načelnik, bitno da je prebivalište na području Općine Ivanska. 

 

Vijećnik Željko Križan, djeca nemaju osobne iskaznice, a u Odluci piše da treba preslika 
osobne iskaznice i 4. točka mi nije jasna.  
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Komunalni redar Milan Grgić, djeca mogu imati osobne, no piše osobna iskaznica ili potvrda 
o prebivalištu tako da je dovoljna potvrda o prebivalištu. A pod 4. točkom može biti potvrda iz 
neke druge škole. 
 

Vijećnik Željko Križan, stavite to u Odluku. 

 

V.d. pročelnica Nikolina Pavlović, izmijeniti ćemo, stavak se briše, treba potvrda o upisu u 

školu. 

 

Vijećnik Mario Modrić, jednostavnije bi bilo kupiti pribor, ovo će biti hrpa papira.  
 

Načelnik, ljudi su već kupili knjige i pribor tako da bi neke zakinuli, iduće godine će biti 
drugačije.  
 

Vijećnik Željko Križan, u drugim općinama se uz sve dokaze priloži račun da se ne zlorabi. 

 

Načelnik, za ovu godinu nam je problem, iduće godine ćemo na način da ćemo u dogovoru sa 

školom isplatiti novac za pribor.  

Vidio sam da je vijećnica Šimić htjela nešto dodati. 
 

Vijećnica Antonija Šimić, vijećnik Modrić je već predložio isto što sam i ja htjela, bilo bi puno 
lakše da djecu dočeka pribor.  
 

Predsjednik vijeća konstatira da je jednoglasno odnosno sa 12 glasova „za“  usvojena 

Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 
2020./2021. 

 

Točka 6. 

Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Načelnik, prijedlog za povećanje ograničenja brzine je u razmatranju. Smatram da mještani nisu 
krivi voli li se načelnik općine s načelnikom policije. Bilo bi najbolje staviti kućište na koju je 

tolerancija 20 iznad ograničenja. Ne želim da se vozimo 150, no 70 je prihvatljivo, a kažnjavaju 
nas na 60. 

 

Vijećnik Mario Modrić, hoće li se povećati brzina i u Ulici Petra Preradovića ili samo na 
Donjem Polju?  

 

Načelnik, prihvaćena brzina za Ulicu Petra Preradovića je 70, na Donjem Polju je 50 

ograničenje zbog loših zavoja, no ti zavoji su sanirani. Naravno da bi zavoji ostali na ograničenju 

50, ali ravnica prije njih bi trebala biti 70 jer je cesta pregledna.  

 

Vijećnik Željko Križan, nije mi jasno gdje bi i u koju svrhu postavili kameru? 

 

Načelnik, kamera bi trebala ići u Ulicu Ivana Mažuranića. Ako je ograničenje 50, kamera ne 
snima do 70 te bi se tako izbjegle tolike kazne na tom području.  
 

Vijećnik Željko Križan, znači kažete nam da kršimo propise? 
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Načelnik, ja sam platio kaznu jer sam inicirao da vidim hoće li me kazniti na 63. Cesta nije u 
lošem stanju, nije uska, treba se nešto promijeniti.  

 

Vijećnik Damir Dolenac, inače su kamere na dijelovima gdje je ograničenje 70. 
 

Načelnik, člankom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kaže da lokalna samouprava 

predlaže brzinu na cestama. Nas nitko nije obavijestio kada se je smanjivala brzina.  

 

Predsjednik vijeća konstatira da je jednoglasno odnosno sa 12 glasova „za“  usvojena Odluka o 

davanju suglasnosti općinskom načelniku za predlaganje postavljanja kutije za smještaj 
radarskog uređaja. 

 

 

Točka 7. 

 

Vijećnica Ankica Takač, prema Odluci od 1990. vikendice i klijeti se vode pod kuće za odmor 
te se plaća po kvadraturi. Zanima me je li to i dalje tako? 

 

Direktorica Valerija Rudelić, je li ta Odluka općinska? 

 

Vijećnica Ankica Takač, je. 

 

V.d. pročelnica Nikolina Pavlović, Odluka se donosila 2017. godine, možete nam donijeti 

Rješenje da provjerimo.  
 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća zaključio je rad 25. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Ivanska u 21,10 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK: 

 Nikolina Pavlović                                           Marin Samardžija
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