ZAPISNIK
SA 8. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA
GRADA IVANIĆ-GRADA,
7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KRIŽ I
6. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

U Ivanić-Gradu, 12. prosinca 2013.
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Zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine
Kloštar Ivanić održana je dana 12. prosinca 2013. godine s početkom u 17.00 sati u
Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.
Zapisnik vodi Nikolina Mužević – referentica za poslove Gradskog vijeća i
Gradonačelnika.
Prisutni članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada:
1. Stjepan Klak,
2. Gordana Kanić,
3. Željko Pongrac,
4. Željko Brezovečki,
5. Tomislav Cuvaj,
6. Sanja Radošević,
7. Sanja Mahovlić Vučinić,
8. Milica Piličić,
9. Tomislav Kunovec,
10. Maja Holub Injić,
11. Igor Cepetić, ,
12. Drago Dianek,
13. Ilija Krištić,
14. Ivica Levar,
15. Martin Laškarin.
Odsutni članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada:
1. Borislav Kovačić,
2. Krešimir Malec
Prisutni članovi Općinskog vijeća Križ:
1. Đuro Paher
2. Dubravko Bahlen,
3. Zoran Borić,
4. Mario Grdenić,
5. Zlatko Hrastić,
6. Suzana Juričić,
7. Mijo Kovač,
8. Mario Matanić,
9. Blaž Prcela,
10. Radovan Rajčević,
11. Robert Tomić,
12. Stevo Turčinović
Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Križ:
1. Zrinko Hatvalić,
2. Ratko Sokolić,
3. Marijo Šiletić
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Prisutni članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić:
1. Siniša Đura,
2. Zlatko Golubić,
3. Mario Haludek,
4. Krešimir Bunjevac,
5. Zdravko Lojna,
6. Danijela Bardić,
7. Božidar Balenović,
8. Željko Bokun,
9. Mislav Lukša,
10. Ivica Novosel,
11. Nikolina Pavelić,
12. Nenad Kukec,
13. Ivo Ćosić,
14. Tomislav Vlahović
Odsutni član Općinskog vijeća Kloštar Ivanić:
1. Dražen Božić
Ostali prisutni:
1. Javor Bojan Leš – gradonačelnik Grada Ivanić-Grada,
2. Marko Magdić - Općinski načelnik Općine Križ,
3. Željko Filipović – općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić,
4. Željko Posilović – zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić-Grada,
5. Mladen Rogić – zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ,
6. Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić,
7. Ivica Martinek – direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.,
8. Branko Radošević – predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva
Ivaplin d.o.o.,
7. Željko Mihaljević – član Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.,
8. Ana Dujić – voditelj Odsjeka za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika Grada
Ivanić-Grada,
9. Lidija Bahlen – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ,
10. Lidija Zubatović – referent za pripremu sjednica općine Kloštar Ivanić,
11. Marija Čehko – viši stručni suradnik za gospodarstvo Grada Ivanić-Grada,
12. Nada Horvat – voditeljica Odsjeka za financije i proračun Općine Križ,
13. Đurđica Kain – referentica- administrativna tajnica Općine Križ,
14. Obiteljski radio Ivanić d.o.o.
15. Mreža TV
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g. Željko Pongrac, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada – pozdravio je
čelnike izvršnih tijela, sve nazočne, kao i slušatelje Obiteljskog radija Ivanić, te
navodi kako je nakon provedenih zajedničkih konzultacija izvršne i predstavničke
vlasti Grada i Općina sazvana ova zajednička sjednica radi donošenja pravovaljane
odluke vezano uz poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja
trgovačkog društva Ivaplin. Obzirom da je u koordinacijama izražena volja sva tri
vlasnika, lokalnih jedinica, da se pokuša riješiti ova problematika predlaže da se
vijećnici u raspravama baziraju isključivo na današnju točku Dnevnog reda za koju su
dostavljeni materijali, zamolio je da se danas na vijeću ne utvrđuje krivnja i
elaboriraju dosadašnji propusti prijašnjih članova Skupštine i članova uprave društva
jer se na sjednicama Gradskog i Općinskih vijeća vodila rasprava vezana uz Ivaplin.
Navodi da ukoliko je bilo nepravilnosti u radu prethodne Uprave i ukoliko su se stekli
elementi obilježja kaznenih djela u radu bivše uprave društva, o istom će odlučivati
Državno odvjetništvo kojem će biti dostavljena sva potrebna dokumentacija kako bi
mogli poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.
g.Željko Pongrac, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada - otvorio je 8.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, te utvrdio da je sjednici nazočno 15
od sveukupno 17 članova te konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano
održavanje sjednice i odlučivanje na istoj.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada navodi da je za današnju sjednicu
predložena jedna točka Dnevnog reda i to razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja
trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dao je na usvajanje predloženi
DNEVNI RED
1. Odluka o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja
problematike poslovanja trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Jednoglasno uz 15 (petnaest) glasova „za“ usvojen je predloženi Dnevni red.

G. Đuro Paher, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ otvorio je 7. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Križ, utvrdio da je sjednici nazočno 12 članova od
sveukupno 15 članova, te konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano održavanje
sjednice i odlučivanje na istoj.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ dao je na usvajanje predloženi Dnevni red.
Dnevni red utvrđen je jednoglasno uz 12 (dvanaest) glasova „za“ i glasi kako je
predloženo u sazivu sjednice.

G. Krešimir Bunjevac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić otvorio je
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, utvrdio da je sjednici nazočno 14
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članova od sveukupno 15 članova, te konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano
održavanje sjednice i odlučivanje na istoj.
Predsjednik Općinskog vijeća općine Kloštar Ivanić dao je na usvajanje predloženi
Dnevni red.
Dnevni red je utvrđen jednoglasno uz 14 (četrnaest) glasova „za“ i glasi kako je
predloženo u sazivu sjednice.

g. Željko Pongrac navodi da slijedi zajednički rad po utvrđenoj točci dnevnog reda, i
poziva g. Martineka, direktora trgovačkog društva Ivaplin da podnese uvodno
obrazloženje radi upoznavanja s prijedlogom akta.

g. Ivica Martinek – u uvodnom obrazloženju navodi kako je ova točka u principu nacrt
predstečajne nagodbe koju kao direktor Ivaplina mora objaviti 15.12. ove godine.
Pročitao je pisanu suglasnost vjerovnika za prijedlog predstečajne nagodbe koji je u
pisanom obliku priložio zapisniku. Navodi mjere poduzete u poboljšanju poslovanja
su pojačana naplata starih potraživanja, adekvatna naplata sadašnjih potraživanja
za isporuku plina, te navodi da je naplata u 10. mjesecu iznosila 98%, u 11. mjesecu
96,8%.
G. Željko Pongrac – navodi da slijedi stanka u trajanju 15 minuta, s čijim
održavanjem su se suglasili svi predsjednici, a u sklopu koje stanke članovi svih
vijeća mogu podnositi pisanu prijavu za sudjelovanje u raspravi pod točkom dnevnog
reda, nakon što rasprava bude otvorena, te poziva
članove svih vijeća,
zainteresirane za raspravu, da na pripremljenom obrascu, koji se nalazi na klupama,
napišu svoje ime i prezime te se vlastoručno potpišu, a zatim radi evidentiranja
redoslijeda prijave za raspravu, formiraju kolonu iz koje će predavati prijavu za
raspravu isključivo jednoj osobi - predsjedniku Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.
Ujedno podsjeća da će se po otvaranju rasprave, ista provesti objedinjeno za sva tri
predstavnička tijela.
-

STANKA - 15 minuta
početak stanke u 17.25 sati
nastavak rada 17.40 sati.

g. Željko Pongrac – otvorio je raspravu po utvrđenoj točci Dnevnog reda za Gradsko
vijeće Grada Ivanić-Grada.
g. Đuro Paher - otvorio je raspravu po utvrđenoj točci Dnevnog reda za Općinsko
vijeće Općine Križ.
g. Krešimir Bunjevac - otvorio je raspravu po utvrđenoj točci Dnevnog reda za
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.
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Objedinjena rasprava za sva tri predstavnička tijela
g. Zlatko Golubić – navodi da bi donošenje današnje odluke trebalo riješiti stanje u
Ivaplinu, te da je potrebno uvidjeti kakvo je stanje u Ivaplinu. Navodi da se potrudio
prije ove sjednice da vidi kako Ivaplin kao trgovačko društvo momentalno egzistira.
Navodi da trgovačko društvo Ivaplin ima bonitetnu ocjenu D2 što znači da spada u
grupu najlošijih trgovačkih društava što još egzistiraju, lošije ocjene nema. Ocjene idu
od A1.1 pa do D1, D2. Navodi da, kao što je poznato, to trgovačko društvo trebalo bi
poslovati kao i sva ostala trgovačka društva, to znači da bi morala realizirati
maksimalni profit koji bi mogla investirati, ali nije tako. Trgovačko društvo koje ima
tako lošu ocjenu, ne samo da uništava sebe, nego uništava vjerovnike oko sebe.
Navodi da to nije njegova ocjena, već je oficijelna ocjena oficijelne državne analize
gdje se promatraju poslovanja poduzeća. Navodi da je g. Martinek rekao koliki je
gubitak, koliko obaveze, te smatra da će trebati osim znanja i mnogo sreće da se to
pozitivno riješi. Po iznesenim podacima trebali bi biti, ako ne najbolje, bar u tri
najbolja trgovačka društva u distribuciji plina da se to realizira, u suprotnom to neće
moći učiniti. Morali bi realizirati dobit poslije oporezivanja, po onome što je iznijeto, od
7 do 10%. Sada nema trgovačkog društva u RH u tom sektoru koje ima dobit niti 5%.
Vjeruje da će trebati veću pomoć Općina i Grada, ako će se htjeti to društvo da
preživi na tržištu trgovačkih društava, a morat će se u samom društvu učiniti teški
rezovi. Osobno, kao i dio Kloštra koji zastupa, dat će punu podršku da uspiju i
realiziraju sve, jer to je u interesu i Kloštar Ivanića, Ivanić-Grada i Križa.
g. Mislav Lukša – navodi da je Ivaplin više godina rak rana svih proračuna, te je
učinjeno mnogo žrtava i odustalo se od mnogih projekata, cesta, nogostupa, dječjih
igrališta, vrtića da bi se sanirao Ivaplin. Svi prethodni pokušaji spašavanja Ivaplina su
propali i dug se povećao. Kloštar Ivanić, navodi, uredno je i redovito ispunjavao svoje
obveze prema društvu i podupirao njegov rad. Općina Kloštar Ivanić je najmanje
pridonijela stanju u kojem se Ivaplin danas nalazi. Navodi da se danas odlučuje o
sudbini Ivaplina, a osnovna pitanja su mogu li suvlasnici financijski ispuniti ono što se
ovdje danas odluči. Navodi da je siguran da Općina Kloštar Ivanić može ispuniti i
soluciju predstečaja i soluciju stečaja, a na Općini Križ i na Gradu Ivanić-Gradu je
mogu li oni to učiniti. Navodi da je u svakom slučaju za spas poduzeća i za spas
radnih mjesta, vjeruje novom direktoru, načelnicima i gradonačelniku da su spremni
podržati ono što se zaključi i obvezati se da će to izvršiti. Navodi da bi trebalo
razgovarati i o financijskim pokazateljima, no svi su na svojim vijećima rekli što su
imali i treba donijeti odluku.
g. Zdravko Lojna – navodi da su se sastali da bi donijeli zajedničku odluku triju
predstavničkih tijela o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja
problematike poslovanja trgovačkog društva Ivaplin. Može se razgovarati o prošlosti,
o genezi, o problemima, o odgovornosti, a sigurno će doći vrijeme kada će netko za
stanje u tom trgovačkom društvu morati odgovarati. Navodi da kao gospodarstvenik
ne može preći preko misli, preko situacije i činjenice da je trgovačko društvo Ivaplin
kojeg su vlasnici u problemima godinama i da je to školski primjer kako se ne može,
ne smije i ne treba stvarati trgovačko društvo i netko za to mora odgovarati, skupština
ili uprava, netko će morati odgovarati. Kao vijećnik i član Nadzornog odbora tog
trgovačkog društva, i kao bivši tehnički direktor Ivakopa u davnoj prošlosti, sa puno
odgovornosti i puno informacija želi reći i istaknuti posebno da po prvi puta tri lokalne
zajednice koje vežu zajednički problemi, u ovom trenutku Ivaplin, su sjele za stol i
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mjesecima razgovaraju kako riješiti taj problem koji veže i postaje sve veći teret
općinskim i gradskom proračunu. Navodi da nema puno izbora, može se pomoći
trgovačkom društvu da stane na noge ili ga dovesti u stečaj. U Kloštru su se uvijek
zalagali da Ivaplin ne treba prodati, ne treba upropastiti, ponašali su se kao dobri
gospodari i sa puno argumenata može reći da su velikim dijelom zaslužni da to nije
otišlo u Plin projekt i završilo na način kako je završilo. Apelira da sa puno
odgovornosti i mudrosti prihvate svi ovu odluku jer drugog izbora nema.
g. Đuro Paher – sve poziva da odglasuju i vjeruje da će to poduzeće stati na noge s
donesenom odlukom.
G. Božidar Balenović – navodi da je točka Odluka o davanju suglasnosti na
poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja trgovačkog društva
Ivaplin., te ga čudi da je uopće trebalo sazvati zajedničku sjednicu jer ne vidi ništa
novo u ovom dnevnom redu, jer to je sve ono što je već trebalo raditi, što su trebali
raditi oni koji su sjedili u Skupštini i koji danas sjede, u Nadzornom odboru i konačno
uprava društva. Te postavlja pitanje zbog čega se i kome daje suglasnost, kad je to
njihova obaveza. Društveni ugovor javnog poduzeća Ivaplin govori da je to obaveza,
vlasnik se mora brinuti o svom vlasništvu, prema tome ako se netko prije nije brinuo,
to je obaveza članova Skupštine, Nadzornog odbora i uprave ovoga društva,
direktora društva. Navodi da je bilo tako prije možda ne bi bilo ovako velikog duga.
Navodi da je prije dvije godine bila slična sjednica u Kloštar Ivaniću i ispred svoje
nezavisne liste isti stav je imao i tada kao i sada, da Ivaplin ne treba prodavati i da se
za par godina može od njega profitirati.
g. Mislav Lukša – navodi repliku g. Martineku, da su izneseni planovi predstečajne
nagodbe, te bi zamolio direktora društva da pokuša dobiti bolje uvjete kod vjerovnika
jer mu se čini da kod nekih uvjeti i nisu tako povoljni, možda se može bolje.
g. Ivica Martinek – na održanim sjednicama vijeća predstavničkih tijela, navodi da je
govorio o problematici nagodbe, poglavito sa GPZ Zagreb. GPZ Zagreb je uvjetovala
suglasnost na nacrt predstečajne nagodbe svojim pravilima koja je donijelo njihovo
Povjerenstvo za predstečajna vijeća na nivou Holdinga i to su pravila koja su se
mogla ili prihvatiti ili odbiti. Navodi da jednim dijelom u njihovim pravilima nije bilo
otpisa zatezne kamate, uspjeli su dogovoriti da to bude 6% po relativnoj metodi i to je
za dužnika najpovoljnije. Navodi da nisu mogli biti postignuti bolji uvjeti.
g. Zlatko Hrastić – navodi da je ovo samo prvi korak, u principu nema drugog izbora.
Navodi da svi hoće napraviti dobro djelo. U uvodnom obrazloženju se čulo da je to
odnos snošenja rizika, ove današnje odluke, 50:50. Postavlja pitanje, kada se ima
garancija trgovačkog društva koje je uvjereno u svoju budućnost, da li vlasnici trebaju
učiniti isto? Navodi da da, te se slažu oko toga, smatra da je potrebno reći da su
ovdje zanemarene sve druge predispozicije, išlo se samo gledati u interes i ono što
je vrlo važno danas se odlučuje o prvom koraku energetske budućnosti Otoka
Ivanića.
g. Željko Pongrac – konstatirao je da je rasprava završena i za Gradsko vijeće Grada
Ivanić-Grada zaključio raspravu po utvrđenoj točci dnevnog reda i dao na usvajanje
Odluku o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike
poslovanja trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
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Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Gradskog vijeća prisutno 15
vijećnika.
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno uz 15 (petnaest) glasova
„za“ donesena sljedeća
ODLUKA
o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja
trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Gradskog vijeća, a
vijećnicima dostavljena u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Željko Pongrac zaključio je sjednicu Gradskog vijeća
Grada Ivanić-Grada

G. Đuro Paher, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ zaključio je raspravu po
utvrđenoj točci dnevnog reda i dao na usvajanje prijedlog Odluke.
Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Općinskog vijeća Općine Križ
prisutno 12 vijećnika.
Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno uz 12 (dvanaest) glasova
„za“ donesena sljedeća
ODLUKA
o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja
trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Općinskog vijeća, a
vijećnicima dostavljena u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Đuro Paher zaključio je sjednicu Općinskog vijeća
Općine Križ.
G. Krešimir Bunjevac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić zaključio je
raspravu po utvrđenoj točci dnevnog reda za Općinsko vijeće Kloštar Ivanić, te na
zahtjev vijećnika zatražio pauzu.
- početak pauze 18.03 sata
- nastavak rada 18.07 sati.
G. Krešimir Bunjevac predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić dao je na
usvajanje prijedlog Odluke.
Prije pristupanja glasovanju utvrđeno je da je sjednici Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić prisutno 14 vijećnika.
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Provedenim glasovanjem konstatirano je da je jednoglasno uz 14 (četrnaest) glasova
„za“ donesena sljedeća
ODLUKA
o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja
trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Napomena: Odluka je u istovjetnom tekstu usvojena na sjednici Općinskog vijeća, a
vijećnicima dostavljena u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić g. Krešimir Bunjavac zaključio je
sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.
Dovršeno u 18.09.
Zapisnik sastavila

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Ivanić-Grada

Nikolina Mužević

Željko Pongrac

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Križ
Đuro Paher

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Kloštar Ivanić
Krešimir Bunjevac
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