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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE  
 

Klasa: 021-05/20-01/01 
Urbroj: 2110/02-01-20-3 
Ivanska, 15. lipnja 2020. 

 

ZAPISNIK  

o radu 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska, održane 12. lipnja 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, Antonia Šimić, Miroslav Trgovac, Mirela 

Rovišćanec, Marin Samardžija, Željko Crljenjak, Bosiljka Nanić, Ankica Takač i Vedran Lukec. 

Odsutni  vijećnici:  Zlatko Kraljić, Damir Dolenac, Mario Modrić i Željko Križan  
 

Sjednici nazoče: općinski 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 otvara aktualni sat. 

 

Djelatnik Milan Grgić čita vijećnička pitanja kako slijedi: 

 

Vijećnica Marija Paulić, imam pitanje vezano za sudski spor Općine, odnosno načelnika 

Bartolčića i pekare Matoš te troška spora što ga je Općina izgubila? 

 

Načelnik, nisam shvatio pitanje, možete li pojasniti? 

 

Vijećnica Marija Paulić, mislim da zaslužujemo znati kamo odu općinski novci, zanima me 
koliko je Općina morala dati za izgubljeni spor? 

 

Načelnik, ne mogu sa sigurnošću reći točan iznos spora, ali sveukupno je Općina izgubila oko 
12.000,00 kuna.  

 

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

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 
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2. Usvajanje zapisnika sa 23. izvanredne sjednice Općinskog vijeća. 
 

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 
2019. godinu. 

 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine. 

 

5. Donošenje Odluke o donošenju Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ivanska u 2020. 
godini po hitnom postupku. 

 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ivanska u 2020. godini. 
 

7. Donošenje Odluke o donošenju Odluke o jednokratnoj pomoći redovnim i izvanrednim 
studentima po hitnom postupku. 

 

8. Donošenje odluke o jednokratnoj pomoći redovnim i izvanrednim studentima. 

 

9. Donošenje Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Ivanska po hitnom postupku. 
 

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Ivanska. 

 

11. Razno. 

 

 

 

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

10 glasova „za“  usvojen  

Dnevni red. 

 

Točka 1. 
 

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

10 glasova „za“  usvojen  

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

Točka 2. 
 

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

10 glasova „za“  usvojen  

Zapisnik sa 23. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. 
 

 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Načelnik Željko Mavrin, mislim da je sve dobro obrazloženo, ali molim direktoricu 
komunalnog poduzeća da detaljnije objasni.  
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Direktorica komunalnog poduzeća „Ivankom j.d.o.o.“ Valerija Rudelić, nastojala sam sve 

što bolje prikazati u tablicama konta. Općina se u 2019. godini nije zaduživala, Dječji vrtić 
pokrio je svoj manjak. Očekujemo povrat od uloženih sredstava za cestu Kozlani, oko milion i 

sto tisuća.  
 

 

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“, donijelo 

Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 2019. 
godinu. 

 

 

Točka 4. 
 

Predsjednik vijeća poziva direktoricu da obrazloži prijedlog Programa. 

 

Direktorica komunalnog poduzeća „Ivankom j.d.o.o“, mislim da sam sve objasnila u 

prethodnoj točki.  
 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“ donijelo  

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine. 

 

 

Točka 5. 
 

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

10 glasova „za“  usvojena 

Odluka o donošenju Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ivanska u 2020. godini po 
hitnom postupku. 

 

 

Točka 6. 

Predsjednik vijeća poziva predsjednika Odbora za priznanja da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Predsjednik Odbora za priznanja Željko Crljenjak, na drugoj sjednici Odbora za priznanja 

održane 12. lipnja 2020. odlučili smo Vam predložiti: DVD Ivanska za 110 godina kontinuiranog 

rada i postojanja, Ivica Bok za dobrobit DVD-a Ivanska i Općine Ivanska, Katica Šarlija za 
osobit doprinos u području kulture, povijesti i tradicije moslavačkog kraja, Dubravko Novak za 

dugogodišnji javno društveni politički i sportski rad, Dragan Fištrović  za poseban doprinos 

razvitku nogometa u Ivanskoj, Tomo Kolarić za izuzetni doprinos u radu DVD-a Samarica, 

Nogometni klub „Moslavina“ Donja Petrička za 40 godina kontinuiranog rada i postojanja. 

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“ donijelo 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Ivanska u 2020. godini. 
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Točka 7. 

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

10 glasova „za“  usvojena 

Odluka o donošenju Odluke o jednokratnoj pomoći redovnim i izvanrednim studentima po 
hitnom postupku. 

 

 

Točka 8. 

 

Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Načelnik Željko Mavrin, mislim da se nema što objašnjavati, redovni i izvanredni studenti 
odazvali su se na Javni poziv te ostvarili pravo na bespovratnu novčanu potporu u iznosu od 
1.000,00 kuna. 

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“ donijelo  

Odluku o jednokratnoj pomoći redovnim i izvanrednim studentima. 

 

 

Točka 9. 
 

 

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

10 glasova „za“  usvojena 

Odluka o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Ivanska po hitnom postupku. 
 

Točka 10. 
 

Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 

 

Načelnik Željko Mavrin, trenutno projektiramo cestu Brajkovićev brijeg, ali jedan dio čestice 
nije bio naveden tako da se u ovoj Odluci ta čestica dodaje.  
 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“ donijelo  

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ivanska. 
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Točka 11. 
 

 

U Dnevni red dodaje se 11. točka „Odluka o prekoračenju po poslovnom računu“ 

 

Predsjednik vijeća poziva načelnika da obrazloži prijedlog Programa. 
 

Načelnik Željko Mavrin, na računu još uvijek imamo dosta novaca, ali pošto potpisujemo dosta 

ugovora za nadolazeće projekte, trenutno nam sredstva iz Proračuna neće biti dovoljna. Općina 
će se zadužiti korištenjem prekoračenja računa kod poslovne banke Privredna banka Zagreb u 
dozvoljenom iznosu od 1.500.000,00 kn, na rok od jedne godine, za sufinanciranje projekta 

„Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Ivančica“. Zatražili smo prekoračenje s kamatom od 

2,8% godišnje. Uz dječji vrtić, do kraja godine moramo završiti radove na kružnom toku te 
kupiti novi kombinirani stroj.  

 

Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko vijeće Općine Ivanska  jednoglasno odnosno sa 10 

glasova “za“ donijelo 

Odluku o prekoračenju po poslovnom računu.  

 

 

Točka 12. 

 

Vijećnica Bosiljka Nanić, zanima me tko je postavljao nove bandere u Srijedskoj? Žice su 
ostale visjeti po kućama, jako loše su to odradili.  
 

Komunalni redar Milan Grgić, to je rađeno prije nekoliko dana, provjeriti ćemo. 

 

Kako nije bilo više pitanja ni primjedbi predsjednik vijeća zaključio je rad 24. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ivanska u 21,45 sati. 
 

 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK: 

 Milan Grgić                                            Marin Samardžija
         


	Urbroj: 2110/02-01-20-3

