
SKRAĆENI ZAPINIK 

od  5. prosinca 2017. 

 

 

 Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 5. prosinca 2017. 

godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/17-01/11, Urbroj: 2137/09-17-1 od 11. 

listopada 2017. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Aleksandar Potroško, 

7. Kristijan Prašnički, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Gordana Mikulec – računovođa DV „Vrapčić“ Drnje, Mario Švegović – općinski 

načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, 

Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referentica općih poslova. 

 

c) Nije prisutan Rade Prosenjak, član Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, koji 

je svoj nedolazak opravdao. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Financijskog plana „Vrapčić“ Dječjeg vrtića Drnje za 2018. godinu i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu, 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Koprivničko-križevačke županije, 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima, 

4. Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s područja Općine 

Koprivnički Ivanec, 

5. Donošenje Odluke o nabavi dječjih darova, 

6. Donošenje Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića 

maloljetnim osobama na javnim površinama na području Općine Koprivnički 

Ivanec, 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Koprivnički 

Ivanec, 



8. Suglasnost na Sporazum između Općine Koprivnički Ivanec i Ivice Jakupić iz 

Koprivničkog Ivanca, Matije Gupca 42, 

9. Razno. 

 

 

Gđa. Blažević je predložila dopunu dnevnog reda:  

 

Dnevni red jednoglasno je bez dopune (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

Točka 2. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako revizija učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske nije rađena samo na području općine već za 

područje cijele Koprivničko-križevačke županije, pa se može vidjeti i kako su druge JLS-e 

raspolagale predmetnim zemljištem. Općinsko vijeće je imenovalo dva predstavnika, a po 

zakonskoj odredbi je jednog člana trebao imenovati općinski načelnik, a jednog Općinsko 

vijeće. Nadalje, nalaže se poduzimanje aktivnosti radi utvrđivanja parcela zemljišta u 

vlasništvu države koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju kako bi se njima moglo 

raspolagati. Godinama se bori da se oko toga nešto konkretno poduzme, međutim nitko nikad 

nije bio zainteresiran za riješiti taj problem. Radi se o parcelama koje u vlasništvu RH, a mi 

ne znamo u kakvom su stanju i tko ih obrađuje. Na području se provodi katastarska izmjera 

kojom će se evidentirati površine, no mora se poduzeti glavni korak, a to je da se utvrdi točno 

tko obrađuje zemljište, temeljem čega i da li plaća zakup. Podnesenim izvješćem osobno je 

zadovoljan, tim više što smo tek u uvođenju vlastitog knjigovođe, a komunalnog redara 

imamo samo dva dana u tjednu. Kroz cijelo izvješće općina se vrlo malo spominje u nekom 

negativnom kontekstu.  

 G. Salajec smatra da nakon provedene revizije i onog što je pročelnik napomenuo u 

stvari problema ni nema. Jedino što je potrebno je imenovati dva predstavnika kako je 

propisano, a utvrđivanje parcela će katastarskom izmjerom biti riješeno. 

 Pročelnik je dao informaciju kako će se riješiti utvrđivanje parcela, ali da se radi o 

fizičkom korištenju tih parcela i naplati zakupa, jer zašto bi netko obrađivao parcelu, a općina 

od toga nema nikakav prihod. 

 Općinski načelnik je istaknuo kako je katastarski je to ucrtano, ali mi moramo nešto 

poduzeti oko svih parcela koje se obrađuju, a ne plaća zakupnina. 

 Gđa. Blažević se osvrnula na korištenje zemljišta napominjući kako pouzdano zna da 

postoje osobe koje nemaju OPG, a utvrđeno je da isti nisu niti znali da je dio zemljišta koje 

obrađuju gotovo 100 godina, vlasništvo RH. Zanimalo ju je kakvo će biti stajalište oko toga. 

 Općinski načelnik je napomenuo da što se tiče državnog zemljišta biti će dosta 

problema, jer se država ničeg ne odriče. Jedan od primjera je i ruševna kuća u Koprivničkoj 

ulici za koju su nam poslali dopis da je damo na korištenje udrugama. 

 G. Salajec se i sam našao u istoj situaciji koju je spomenula gđa. Blažević. Prilikom 

izmjere se ustanovilo da su 80 godina obrađivali parcelu koja je bila u vlasništvu RH, a 

njihova parcela je do te državne koja je zapuštena i sada bi to trebalo zamijeniti, ako će se 

dati.  

 G. Jančevec je pojasnio da tamo gdje država ima neki manji udio, više-manje su se 

odricali vlasništva. Tamo gdje je država u 100%-tnom vlasništvu, a ljudi dugi niz godina 

parcelu obrađuju bez da su imali saznanja da je to državno zemljište, stvari su koje se mogu 

riješiti na samom izlaganju katastarske izmjere, jer to se zove pravo uživanja. Napomenuo je 



kako nije pravnik, no puno stvari se može u suradnji sa državnim odvjetništvom u postupku 

izlaganja katastarske izmjere. 

 G. Petričević je podsjetio kako je u prošlom sazivu donijeta odluka da se općina odriče 

udjela u česticama koje ljudi posjeduju, odnose se na dvorišta, kuća i vrtove, dok za ostala 

zemljišta koja su van tih granica nema odricanja.  

Pročelnik je napomenuo kako se krenulo u krivom smjeru sa raspravom te ponovio 

kako se radi o reviziji evidentirana i naplati poljoprivrednog zemljišta, ne o imovinsko-

pravnom pitanju, što će riješiti izmjera i odluka koju je spomenuo bivši načelnik. Smatra da 

nema potrebe raspravljati o nečem što nije tema dnevnog reda. Trebati će osnovati 

povjerenstvo koje će raditi kako treba i definirati površine. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet  

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja  

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

  

Točka 3. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako je prije pola godine donijeta odluka o općinskim porezima 

sukladno novom Zakonu o općinskim porezima, gdje je najveća briga bila priprema oko 

poreza na nekretnine koji je trebao zamijeniti komunalnu naknadu uz još dva elementa koja 

komunalna naknada nije sadržavala. U određenim rokovima su se trebale provesti ankete i 

dati ljudima da se izjasne o svojim nekretninama. Ankete nisu provođene obzirom da je bilo 

naznaka kako će doći do izmjene zakona. Izmjenom Zakona o općinskim porezima porez na 

nekretnine se ukida i samim time dužni smo uskladiti svoju odluku, te se postojeća odluka 

mijenja na način da se članci koji govore o predmetnom porezu brišu iz odluke. 

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 6. 

 

 Općinski načelnik je prisutne upoznao kako su na održanom koordinacijskom sastanku 

općinskih načelnika u policijskoj postaji zamolili su općine koje do sad nisu, donesu odluku o 

zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnih 

površinama. Radi se o tome da kada se uoče maloljetnici oko društvenih objekata ili na 

drugim javnim površinama sa alkoholom, policijski službenici nemaju mogućnost 

sankcioniranja. Predloženom odlukom im se omogućava da im se oduzme alkohol, kontaktira 

roditelje, a ako se to ponovi nekoliko puta, zove se socijalna služba. Nažalost, za sada u 

zakonu nema te mogućnosti. Odluka je jedan od mehanizma kako tome stati na kraj. Smatra 

da nije u redu da se maloljetnici alkoholiziraju, bilo po cesti ili pred dućanima. 

 Gđi. Kovač nije jasno zašto policija ne smije njima pristupiti, jer kod nje u kafiću 

interveniraju. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako po zakonu nemaju ovlasti jer je maloljetna osoba, a 

uz nju bi trebao biti roditelj ili staratelj, te kako svi dobro znaju da se u kafićima ne smije 

prodavati alkohol maloljetnim osobama.  

 Gđi. Kovač je to jasno no, zašto uđu u kafić i tamo postupaju, te zašto maloljetne 

osobe ne smiju legitimirati. 

 Općinski načelnik je ponovio kako to je zakon za kafiće i trgovine, ali ne i na javnim 

površinama. Iza 23 sata bez pratnje mogu, ali po danu ne. Napomenuli su da je svake godine 

sve više toga i da se dobna granica drastično spušta, što svakako nije dobro.  



 G. Salajca je zanimalo što se sa tom odlukom dobiva. 

 Općinski načelnik je napomenuo da kada će biti donijeta, proslijediti će se policijskoj 

upravi i oni će imati mogućnost odreagirati. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama 

na javnim površinama na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,00 sat. 

 

 

D o v r š e n o 

   

     Zapisničar:                                                                                               Predsjednik: 

    Dubravka Bebek                                                                            Mihael Sremec, dipl.oec. 

 

 

  

  


