REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
Klasa: 021-05/21-01/01
Urbroj: 2110/02-01-21-5
Ivanska, 03. ožujka 2021.
ZAPISNIK
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane dana 01. ožujka 2021.
godine s početkom u 20,00 sati
Prisutni vijećnici: Mario Modrić, Damir Dolenac, Željko Križan, Marija Paulić, Žarko Vugrić,
Miroslav Trgovac, Vedran Lukec, Marin Samardžija, Bosiljka Nanić i Ankica Takač.
Odsutni vijećnici: Zlatko Kraljić, Antonia Šimić, Mirela Roviščanec, Željko Crljenjak
Sjednici vijeća nazoče i načelnik Željko Mavrin, zamjenik načelnika Darko Turković,
direktorica komunalnog poduzeća Ivankom j.d.o.o. Valerija Rudelić i komunalni redar Milan
Grgić
Prisutni mediji: Superradio
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne i otvara aktualni sat.
Zaposlenica Nikolina Pavlović čita vijećnička pitanja kako slijedi:
Vijećnik Mario Modrić, kada će asfaltiranje ceste u Utiskanima i hoće li u skorije vrijeme?
Načelnik Željko Mavrin, raspisat ćemo natječaj ovaj tjedan i nadam se da ćemo kroz dva
mjeseca uspjeti realizirati.
Vijećnik Mario Modrić, da li je napravljena projektna dokumentacija za nogostup prema ulici
Petra Preradovića?
Načelnik Željko Mavrin, projektna dokumentacija nije napravljena, trenutno se projektira
cesta i vodovod za Samaricu (Brajkovićev brijeg) te nam je u planu nakon toga nogostup u
Ivanskoj. Što se tiče nogostupa u Ivanskoj tu imamo problem sa postojećim jer je jako loš, a
rekonstrukcija bi kažu stručnjaci bila skuplja nego nova izgradnja tako da oko toga moramo
sjesti sa stručnjacima i dobro razmisli što ćemo i kako.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik vijeća daje dnevni red na usvajanje te konstatira da je
dnevni red jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ usvojen dnevni red koji glasi
1. Usvajanje zapisnika sa 27. elektronske sjednice Općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 28. izvanredne elektronske sjednice Općinskog vijeća
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3. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ivanska
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina označenih kao k.č.
1228/2 i 1224/2, k.o Ivanska
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine označene kao k.č.
1180/1, k.o. Ivanska
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine u k.o. Samarica
8. Razno
Točka 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska je jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ usvojilo
Zapisnik sa 27. elektronske sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Općinsko vijeće Općine Ivanska je jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ usvojilo
Zapisnik sa 28. izvanredne elektronske sjednice Općinskog vijeća.
Točka 3.
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Željko Mavrin, predlažem sljedeće koeficijente, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela 2.1.,viši referent za nadzor, provođenje projekata i javnu nabavu 1.85, komunalni redar
1.75, referent – voditelj projekata 1.42, administrativni referent 1.15., a donose se radi
raspisivanja natječaja za zapošljavanje.
Vijećnik Željko Križan, koji su bili prije koeficijenti?
V.d. pročelnice Nikolina Pavlović, koeficijenti za pročelnika, višeg referenta za nadzor,
provođenje projekata i javnu nabavu te komunalnog redara su isti kao i u prošlim odlukama
koje je donijelo Općinsko vijeće. Sada su samo dodana dva koeficijenta i to za referentavoditelja projekata i administrativnog referenta. Viši referent za nadzor, provođenje projekata
i javnu nabavu je moje radno mjesto, ali vršim dužnost pročelnika.
Kako nije bilo više pitanja, predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na glasanje te konstatira
da je jednoglasno odnosno sa 10 glasova za donijelo
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Ivanska.
Točka 4.
Predsjednik vijeća poziva komunalnog redara Milana Grgića da obrazloži prijedlog odluke.
Komunalni redar Milan Grgić, radi se o uskladi općinske odluke sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom i kako bi temeljem ove odluke mogli krenuti sa odvajanjem
komunalnog otpada. Glavne i bitne izmijene su prikupljanje kartona i papira te plastike.
Prva tri tjedna u mjesecu sakupljao bi se miješani komunalni otpad, a zadnji tjedan
razvrstani, papir i karton te plastika što je definirano u članku 18. odluke.
U odluci je i promjena koju do sada nismo imali, a koja je zakonski obavezna, a to je struktura
cijene usluge odvoza komunalnog otpada kroz fiksni i varijabilni dio.
Stupanjem na snagu ove odluke neće se za sada mijenjati cijena odvoza otpada.
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Moram ukazati na pogrešku u prijedlogu odluke, članak 41. treba brisati i članci se pomiču
tako da članak 42. postaje 41., članak 43. postaje 42., članak 44. postaje 43. i članak 45.
postaje 44.
Vijećnik Mario Modrić, kako će se po tom novom načinu određivati fiksni i varijabilni dio
cijene?
Komunalni redar Milan Grgić, morati ćemo uvesti čipiranje kanti i kupiti čitač koji će
djelatnik nositi sa sobom te kod svakog pražnjenja kante izvršiti očitanje. Nećemo ići na
kilažu, jer je skuplje, već na broj sakupljanja.
Vijećnik Željko Križan, svugdje je poskupio odvoz otpada. Fiksni je koliko je određen, a
varijabilni po broju odvoza.
Samo napominjem, zašto ne bi gledali dalje naprijed. Varijabilni dio po broju odvoza nije baš
dosljedan jer ljudi neće svaki put izvesti kantu upravo zato da manje plate, a zamislite onda
što će to biti u ljetno vrijeme kada su temperature visoke. Na vagu je skuplje u startu, ali
možda se dugoročnije gledano ipak bolje isplati. Tko će vršiti edukaciju stanovništva?
Komunalni redar Milan Grgić, upravo zato što još ne znamo kako i što ćemo cijena neće
poskupljivati. Ova cijena je ispod svih, a imamo i kategorije kućanstva koje plaćaju i ispod
cijene. Imamo edukacijske materijale koje je izradila Udruga za zaštitu potrošača. Istina je da
bi najpravednije utvrđivanje cijene bila ugradnja vage, ali opet tko nije spreman platiti ovako
neće ni onako.
Vijećnik Željko Križan, onda dižite cijenu i molim Vas direktorice kad krenete u odvajanje
otpada da ga onda stvarno i odvajate, a ne da ga trpate opet u kamion sa ostalim, kako znaju
radit druga poduzeća.
Direktorica Valerija Rudelić, u početku nećemo ni ići kamionom, nego sa transporterom jer
vjerujemo da u početku neće još to toliko zaživjeti. Nakon prikupljanja još ćemo morati
razvrstavati otpad, a karton ćemo odvoziti u Sirovinu u Bjelovar. Tako da nema šanse da će
taj otpad ići u miješani. Kao što je već i rečeno cijena se neće povećavati, a taj trošak će
pretrpjeti komunalno poduzeće.
Načelnik Željko Mavrin, ne mislimo dizati cijene, eventualno možda male korekcije, prvo
moramo naviknuti ljude na razvrstavanje otpada. Ako bude potrebno Općina će sufinancirati
dio nastalih troškova kako se cijena ne bi povećavala.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik vijeća prijedlog odluke sa navedenim ispravcima daje
na glasanje te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10
glasova „za“ donijelo
Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ivanska.
Točka 5.
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Željko Mavrin, predlažem da Općina kupi zemljište preko puta groblja u Ivanskoj.
U razgovoru sa vlasnicima navedenog zemljišta došao sam na ideju da bi bilo dobro da preko
puta groblja napravimo parkiralište jer kada je sahrana ljudi se nemaju gdje parkirati.
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Ponuda za kupnju po prijedlogu vlasnika za prvu parcelu je 11.000 EUR, a za drugu 4.000,00
EUR. Ukoliko smatrate moj prijedlog dobar i opravdan te ako se slažete sa cijenom,
predlažem da mi date suglasnost za kupnju istih.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje te konstatira da
je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ donijelo
Odluku o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina označenih kao k.č. 1228/2 i 1224/2
k.o. Ivanska.
Točka 6.
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Željko Mavrin, zaprimili smo pismo namjere vijećnice Marije Paulić o prodaji dijela
zemljišta, dio nekretnine na k.č. 1180/1 od cca 560 m2 kod ambulante po cijeni od 15.000,00
kn. Predlažem da Općina kupi to zemljište i izgradi parkiralište.
Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje te konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Ivanska sa 9 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ donijelo
Odluku o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine označene kao k.č. 1180/1 k.o.
Ivanska.
Točka 7.
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog odluke.
Načelnik Željko Mavrin, nekretnina navedena u odluci nalazi se pored vatrogasnog doma u
Samarici. Vlasnica nekretninu hoće prodati kao cijelu česticu za 15.000,00 kn. S obzirom da
je to u centru sela i pored vatrogasnog doma mislimo da bi bilo dobro da tamo napravimo
dječje igralište. Ako se slažete s time predlažem da kupimo tu nekretninu za navedene svrhe.
Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje te konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10 glasova „za“ donijelo
Odluku o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine označene kao u k.o. Samarica.
Točka 8.
Vijećnik Mario Modrić, zanima me dom u Utiskanima, jedan je od domova koji su u lošijem
stanju, što će biti s njim?
Načelnik Željko Mavrin, napravili smo projekt za kompletnu rekonstrukciju i dogradnju te ga
kandidirali na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja.
Vijećnik Mario Modrić, primam dosta upita od roditelja vezano za uplatnice za vrtić, da li je
moguće da imaju bar kodove da se olakša plaćanje?
Valerija Rudelić, da bio je neki problem u programu, biti će od ovog mjeseca sa bar kodovima
uplatnice.
Vijećnica Bosilja Nanić, nasut je put prema groblju u Srijedskoj, da li će se još nešto raditi na
tom putu?
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Načelnik Željko Mavrin, dio puta je u nizi i dosta močvaran. Jedan dio kamena smo navezli
da podignemo put, ali to je kamen 0-60 tako da propada gdje je mokro. Navezeni su i veliki
komadi kamena i nadam se da ćemo sa njima izraditi posteljicu i mislim da će onda biti
dobro.
Kako nije bilo više pitanja ni primjedbi, predsjednik vijeća zaključuje rad 29. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ivanska u 20,35 sati.
ZAPISNIČAR
Nikolina Pavlović
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marin Samardžija
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