
                                                                       

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

 

Klasa:021-05/15-01/1 

Urbroj:2110/02-01-15-22 

Ivanska, 25. rujna 2015. 

 

 

ZAPISNIK 

o radu 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 24. rujna 2015. 

godine s početkom u 20,00 sati u Domu kulture Ivanska 

 

 

Nazočni vijećnici: Josip Crljenjak, Ivan Cvitković, Željko Križan, Dražen Orlović, Ivana 

Peršić, Nenad Rajčević, Antonia Šimić, Darko Turković, Miroslav Trgovac. 

 

Odsutni vijećnici: Ivica Bok, Damir Dolenac (opr), Šima Strmota, Milan Žeger 

 

Sjednici nazoče općinski načelnik mr.sc.Josip Bartolčić,dipl.ing. i zamjenik načelnika Željko 

Mavrin. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne te predlaže 

 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za 

zaduženje i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za nabavku specijalnog 

komunalnog vozila 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za 

zaduženje i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za nabavku komunalne opreme 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen, odnosno sa 9 glasova „za“. 

 

Predsjednica vijeća predlaže da se odluke dnevnog reda 4. izvanredne sjednice donesu po 

hitnom postupku iz razloga što ih je potrebno poslati Ministarstvu financija radi dobivanja 

suglasnosti za zaduženje. Prijedlog odluke predsjednica daje na usvajanje, te konstatira da je 

Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno, odnosno sa 9 glasova „za“ donijelo  

Odluku da se po hitnom postupku donesu 

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje i jamstvo za 

zaduženje putem HBOR-a za nabavku specijalnog komunalnog vozila i Odluka o davanju 

suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje i jamstvo za zaduženje putem 

HBOR-a za nabavku komunalne opreme. 

 

 

 

 

 



Točka 1. 

 

Predsjednica Ivana Peršić iznosi kako se donose nove odluka u odnosu na odluke koje su 

donesene na 14. sjednici održanoj 8. svibnja 2015. godine po hitnom postupku iz razloga što 

se moraju hitno poslati Ministarstvu financija te poziva načelnika općine da obrazloži 

detaljnije. 

 

Načelnik Josip Bartolčić ispričava se zbog hitnosti i iznosi da je Ministarstvo financija 

uvjetovalo donošenje odluke u kojoj mora biti naveden iznos, banka kod koje se zadužuje i 

ostali uvjeti zaduženja sukladno nacrtu ugovora o kreditu. Moram priznati da je i meni ova 

odluka bila prva pa se iz tog razloga potkrala greška u donošenju iste. Ministarstvo je 

potvrdilo da odluka kao takva sadržava sve pravovaljane elemente da bi se dala suglasnost, ali 

njihova pravna služba zahtijeva drugačije stoga sada donosimo ovu odluku. Svi navedeni 

elementi u odluci nalaze se i u ugovoru o kreditu između Ivankom j.d.o.o. i HBOR-a, koji ćete 

vi dobiti na uvid. 

Uvjeti kreditiranja HBOR-a vrlo su povoljni u odnosu drugih poslovnih banaka na tržištu od 

kojih su zatražene ponude. 

Kao što je i predsjednica najavila ova odluka se donosi po hitnom postupku kako bi se sutra 

mogla poslati u Ministarstvo financija te kako bi sljedeći tjedan mogli očekivati suglasnost 

Ministarstva s obzirom da je potrebno izvršiti obveze prema dobavljaču, ističe načelnik Josip 

Bartolčić. 

 

Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 

društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za nabavku 

specijalnog komunalnog vozila daje na usvajanje i konstatira da je sa 8 glasova „za“ i 1 

glasom „suzdržan“ Općinsko vijeće Općine Ivanska usvojilo  

 Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje 

i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za nabavku specijalnog komunalnog vozila. 

 

 

Točka 2. 

 

 Predsjednica vijeća poziva načelnika da li ima što nadodati s obzirom da su uvjeti isti 

kao i u prethodno donesenoj odluci. 

 

Načelnik Josip Bartolčić iznosi da se sve što je obrazložio u točci 1. odnosi i na ovu točku. 

Svi uvjeti u ovoj odluci ostaju isti kao i u prethodnoj jedino što je iznos zaduženja za nabavku 

specijalnog komunalnog vozila 218.000,00 kn, a zaduženje za nabavku komunalne opreme  

iznosi 38.362,00 kn. 

 

Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća daje prijedlog odluke o davanju suglasnosti 

trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za 

nabavku komunalne opreme na usvajanje te konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska 

sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“  usvojilo 

 Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Ivankom j.d.o.o. za zaduženje 

i jamstvo za zaduženje putem HBOR-a za nabavku komunalne opreme. 

 

Predsjednica vijeća zaključila je rad 4. izvanredne sjednice u 20,25 sati. 

 

 

Zapisničar        PREDSJEDNICA  
Nikolina Šlogar             Ivana Peršić 

 

     


