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         REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA IVANSKA 

 OPĆINSKO VIJEĆE  

 

  
Klasa:021-05/14-01/1 
Urbroj: 2110/02-01-14-3 
Ivanska, 24.siječnja 2014. 
 

ZAPISNIK  
o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 23. siječnja  2014. godine   u dvorani za 

sjednice Općine Ivanska s početkom u 18,00 sati. 
 
 

Nazočni vijećnici:  Josip Crljenjak , Ivan Cvitković,  Antonia Grgić,  Dražen  Orlović , Milenko 
Orober , Ivana Peršić, Nenad Rajčević, Šima Strmota, Miroslav Trgovac.  

Odsutni vijećnici :  Ivica Bok , Damir Dolenac (opr), Željko Križan (opr) i Milan Žeger (opr). 
Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc. Josip Bartolčić dipl.ing., zamjenik načelnika Željko 

Mavrin ,  direktor IVANKOM  j. d.o.o. Darko Turković, komunalni redar  Milan Grgić,  povjerenik Mjesnog 
odbra Stara Plošćica Mladen Marinković , povjerenik Mjesnog odbor Samarica Žarko Vugrić  i predstavnik 
portala 043.hr. 

 
 

 Predsjednica  Općinskog vijeća , Ivana Peršić, pozdravlja nazočne vijećnike i goste, te  
pojašnjava da je ova sjednica sazvana telefonski  zbog hitnih potreba donošenja određenih odluka.  
Nakon toga   predsjednica vijeća predlaže dnevni red na koji nije bilo izmjena i  dopuna  i konstatira da je  
dnevni red usvojen    sa 9 glasova  “za”, odnosno jednoglasno, kako slijedi:  

 
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje odluke o  I. Izmjenama i dopunama Proračuna  općine Ivanska za 2014. godinu 
2. Donošenje Odluke o davanju kratkoročne pozajmice  trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. 

Ivanska,  
3. Različito  

 

 

Predsjednica vijeća predlaže da se sukladno članku 42. Poslovnika Općinskog vijeća  , Odluka o 
I.izmjenama i dopunama Proračunu za 2014. godinu i Odluka o davanju kratkoročne pozajmice 
trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska donesu  po hitnom postupku, te svoj prijedlog daje na 
glasovanje i konstatira  da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“  
usvojilo  

Odluku o donošenju Odluka  po hitnom postupku. 
 

Točka 1. 
 Predsjednica vijeća poziva načelnika Josipa Bartolčića, kao predlagatelja  I. izmjena  i dopuna 

Proračuna za 2014. godinu da obrazloži prijedlog  Odluke. 
Načelnik , Josip Bartolčić iznosi da je pokretna  imovina komunalnog društva KOMI d.o.o. završila 

na javnoj prodaji  nakon ovrhe zbog nagomilanih dugova . Kako je  vijeće donijelo odluku da će novo 
trgovačko društvo Ivankom j.d.o.o. Ivanska obavljati komunalne usluge ,   trgovačko društvo Ivankom 
j.d.o.o. prijavilo se je na javnu  prodaju.Ponuda trgovačkog društva Ivankom j.d.o.o. Ivanska bila je 
najpovoljnija, no odmah po završetku  javnog nadmetanja trebalo je uplatiti cjelokupan iznos kupljene 
imovine, a  naše trgovačko društvo  kao novoosnovano poduzeće   potrebna sredstva nije imalo na 
računu.  
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Stoga direktor Darko Turković u ime  trgovačkog poduzeće Ivankom j.d.o.o. općini uputil zamolbu  
za pozajmicom u iznosu od 74.000,00 kn  kako bi  moglo otkupiti imovinu KOMI d.o.o. Ivanska i počelo 
normalno  poslovati. Stog predlaže da se u Proračunu Općine Ivanska za 2014. godinu  izmijene stavke 
kako slijedi: 
 

- Pozicija  36- 32379 Ostale komunalne usluge – legalizacija društvenih domova 
            planirano                               novi plan                               povećanje /smanjenje 
            110.000,00 kn                          75.000,00 kn                              - 35.000,00 kn 
 
 

- Pozicija 151 – 32349 Ostale komunalne usluge (održavanje groblja, krčenje , ograđivanje i sl.) 
            planirano                               novi plan                               povećanje /smanjenje 
                50.000,00 kn                        25.000,00 kn                                -25.000,00 kn 
 
 

- Pozicija  179 – 32349 Ostale komunalne usluge (košnja trave, krčenje živica i sl.)  planirano                                
novi plan                               povećanje/smanjenje 

               80.000,00   kn                      66.000,00   kn                             -14.000,00 kn 
 

   
U Proračunu Općine Ivanska  za 2014. godinu  dodaje se nova pozicija  koja glasi : 
 
51631- Dani zajmovi  tuzemnim trgovačkim društvima - kratkoročno 
 
          planirano                               novi plan                               povećanje /smanjenje 
           0,00 kn                             74.000,00 kn                               +74.000,00 kn 

Ostale stavke Proračuna ostaju nepromijenjene a prihodi i rashodi su uravnoteženi u iznosu od 
4.231.500,00 kn, zaključio je svoje obrazloženje načelnik Josip  Bartolčić. 
Nakon izlaganja načelnika predsjednica vijeća poziva vijećnike da se uključe u raspravu. S obzirom da se 
nitko nije javio za riječ, predsjednica vijeća  prijedlog  I. izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu daje 
na glasovanje  i konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“, Općinsko vijeće Općine Ivanska 
usvojilo  

I.izmjene i dopune Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu. 
  

Točka 2.  
 Predsjednica vijeća, poziva načelnika da obrazloži prijedlog Odluke  o davanju kratkoročne 
pozajmice  trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. 
 Načelnik  Josip Bartolčić,  iznosi da je  dio obrazloženja vezan uz ovu Odluku   dao pod točkom 
1. dnevnog reda. Naglašava da je ovdje  riječ o pozajmici  koju će Ivankom morati vratiti i opravdati 
svojim radom kroz  registriranu  djelatnost. Pozajmica se odnosi na period od godine dana .Općina je 
mogla pomoći  novom poduzeću i kroz kapitalnu potporu  , no  poduzeće mora opravdati svoje postojanje   
predviđenim programom i  svojim radom zaključio je obrazloženje načelnik Josip Bartolčić. 
Kako se nitko od nazočnih nije javio za riječ, predsjednica vijeća   prijedlog odluke daje na glasovanje , te 
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska sa 8  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ usvojilo  

Odluko o davanju kratkoročne pozajmice  trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. Ivanska. 
 

Točka 3. 
 Predsjednica vijeća poziva vijećnike da  ukoliko imaju nekih pitanja, a koja nisu vezana uz dnevni 
red da ih postave.  
 Vijećnik Josip Crljenjak postavio je pitanje ,  da li je današnjim  danom  sva imovina  KOMI d.o.o.  
sada kupljena od strane trgovačkog društva Ivankom j.d.o.o., te da li su stečeni  uvjeti  da se komunalne 
djelatnosti   na području općine obavljaju  redovito. 
 Direktor Darko Turković je na pitanje odgovorio potvrdno.  
Za riječ se je javio načelnik Josip Bartolčić  te se osvrnuo na natpise  po medijima vezano uz preuzimanje 
društvenog doma u Staroj Plošćici. Dom je preuzet od strane imenovanog Povjerenstva , a  pitanje 
vlasničkih odnosa društvenog doma  na koji se je u ¼ upisala športska udruga  neka rješava DORH . 
Govoreći o društvenim domovina, načelnik je vijećnike obavijestio da će se legalizacija društvenih 
domova  rješavati prema mogućnostima. 
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Vijećnik  Milenko Orober, postavlja pitanje načelniku   što je sa asfaltiranjem ceste u Kolarevom 
Selu: 
 Načelnik Josip Bartolčić je odgovorio da je spomenuta cesta  trebala biti financirana iz  sredstava 
japanske vlade , ali da je u međuvremenu  Republika Hrvatska postala članice EU . Program japanske 
vlade  kojim se financiraju potrebe lokalne zajednice  je obustavljen jer se ne odnosi na pomoć zemljama 
članicama  EU.  Plan je ovu cestu kandidirati pri Fondu za regionalni razvoj i vjerujem da  ćemo je ove 
godine i asfaltirati. 
 Kako se nitko od nazočnih više nije javio za riječ , predsjednica vijeća zaključila je rad 4. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ivanska u 18,40 sati. 
 
 
Zapisničar: Mira Cindrić                                                                                                   PREDSJEDNICA:         
                                                                                                                                            Ivana Peršić                                       
  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 


