
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  8. veljače 2018. 

 

 

 Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 8. veljače 2018. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/02, Urbroj: 2137/09-18-1 od 5. 

veljače 2018. 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. Rade Prosenjak, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivan Lipuš – pročelnik, Dubravka Bebek – 

referentica općih poslova. 

 

 NIJE PRISUTAN Ivica Salajec, član Općinskog vijeća koji je opravdao svoj 

nedolazak. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički 

Ivanec, 

2. Donošenje Odluke o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na relaciji Kunovec-

Botinovec-Kunovec, 

3. Razno. 

 

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

 

Točka 1. 

 

 Pročelnik je prisutne upoznao kako je u 12. mjesecu stupila na snagu izmjena zakona o 

lokalnoj samoupravi i po njoj smo u obvezi u roku od 2 mjeseca dužni uskladiti akte, pa je iz 

tog razloga i na dnevnom redu statutarna odluka. Bitne promjene su pitanja koja su vezana za 

referendum i donošenje proračuna. Uz te promjene izvršene su i izmjene koje su kod 

osnovnog statuta uočene kao tzv. štamparske pogreške. U statutarnoj odluci je i dopuna 

članka 50. Statuta, a koja nije definirana promjenama zakona, a odnosi se na odsutnost ili 

spriječenost općinskog načelnika dužu od 30 dana. Provjereno je sa službom nadzora i 



njihovo je mišljenje kako nema prepreka da se isto uvrsti u statut. Provjero je i nekoliko 

statuta okolnih općina iz 2013. godine koje su već tada imale takav stavak uvršten u svoje 

statute. Osvrnuo se da je i na sastanku odbora zaključeno da će se predmetni stavak riješiti na 

sjednici. Napomenuo je da se statut, a time i statutarna odluka donose većinom glasova svih 

članova vijeća. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se prvenstveno morala raditi promjena zbog 

promjena oko donošenja proračuna, a ova izmjena od 30 dana je dobro došla budući smo, 

nažalost, imali situaciju da se u bolesti načelnika nije moglo do njega, a ovo je ipak neki okvir 

nakon kojega se može odreagirati. Taj period je jako važan da se ne dese 2-3 mjeseca. 

 G. Petričevića je interesiralo da li se to odnosi na slučaj koji je bio u slučaju njega i 

Božidara i da li se raspisuju izbori. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je to regulirano zakonom. Naveo je primjer da se 

slučajno dogodi kakva nesreća i načelnik nije u mogućnosti komunicirati, a 30 dana je prošlo i 

netko mora upravljati općinom, e u tom periodu zamjenik zamjenjuje načelnika.  

 Pročelnik je zamolio da to ne shvaćaju tako dramatično. Duža odsutnost, što to znači, 

može biti pet dana, deset dana ili više. U slučaju da načelnik ode na neko vrijeme, a potrebno 

je potpisati nešto u potpisu će stajati načelnik, ali će se u zamjenu potpisati zamjenik. No, ako 

ga nakon dužeg vremena nema i ne može se do njega, pitanje je kada definirati da nastupa 

zamjenik koji preuzima funkciju načelnika i to je period koji se smatra primjerenim. 

Napomenuo je kako je naš akt je bio po zakonu i bez tog stavka, a biti će i sa tim stavkom.  

 Općinski načelnik je ponovio da ako nemamo definirano teško je odrediti koji će to 

vremenski rok biti.  

 G. Prosenjak napomenuo kako su se i na odboru oko toga sporili. Osobno je mišljenja 

da nema smisla određivati rok od 30 dana budući da se neke stvari mogu dogoditi i za 7 dana i 

načelnik ne funkcionira, a nitko drugi za to nije ovlašten. Znači za sve što će se dogoditi do 30 

dana nitko nema ovlasti potpisati. Mišljenja je da takve stvari nisu za igranje. 30 dana što god 

se dogodilo, a načelnik ne funkcionira, nema potpisa i općina ne funkcionira. Smatra da ako si 

mi to na taj način možemo dozvoliti on se slaže. Što se tiče starog stavka čak bi izbrisao riječ 

„duže“ i ostalo ostavio, a oni će surađivati tako dugo dok će biti moguće, a nakon toga 

preuzima zamjenik. Ne bi htio da se našom odlukom općina dovede u situaciju da ne 

funkcioniramo 30 dana.  

 Pročelnik je napomenuo kako je zakonom propisano duže odsustvo, tako da se to ne 

može mijenjati.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako ne treba tako pesimistički razmišljati. 30 dana 

se apsolutno ništa neće desiti. 30 dana je super okvir budući da smo imali situaciju gdje je bilo 

90 dana i nisi znao što učiniti.  

 G. Prosenjak je mišljenja da to ne treba pisati da si ne zakompliciramo stvari. 

 Pročelnik je pojasnio kako može ostati po starom i ne dodati taj stavak. 

 Predsjednik se osvrnuo na izmjene zakona kojim se po njegovom mišljenju općinski 

načelnici ne mogu kontrolirati, jer se mogu, ali i ne moraju složiti sa vijećem, a u slučaju da se 

ne prihvati proračun raspuštaju se vijeća. 

Općinski načelnik se nije složio sa tom konstatacijom već pojasnio odredbe oko 

predlaganja proračuna i njegovog donošenja.  

 G, Prosenjak se osvrnuo na članak 50. gdje se dodaje stavak da se općinski načelnik i 

njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalni ili volonterski. 

Postavio je pitanje da li je to nama potrebno i da li si mi to  možemo priuštiti, u slučaju da, a 

daje im se mogućnost, oboje budu profesionalci. Smatra da bi se to trebalo drugačije riješiti. 

 Pročelnik je napomenuo kako je člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano da općinski načelnik i njegov zamjenik može odlučiti 

hoće li dužnosti na koju su izabrani obavljati profesionalno i ne može im se Statutom isto 

zabraniti. 

 Nakon rasprave je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeta  



STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 2. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o prijevozu učenika iz Botinovca do škole i 

obrnuto, kao i do sada. Radi se o iznosu od 27.150,00 kuna bez PDV-a za vrijeme trajanje 

nastave do kraja godine. 

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na relaciji 

Kunovec – Botinovec – Kunovec 

 

Točka 3. 

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju kako je danas potpisan ugovor sa ministarstvom 

za sufinanciranje izgradnje pješačko-biciklističke staze u sjevernom dijelu Koprivničke ulice 

u Koprivničkom Ivancu u iznosu od 1.898.775,03 kune. Rok realizacije je 24 mjeseca i 

krenuti će se sa raspisivanjem natječaja. 

 -Predsjednik je postavio pitanje izgradnje nove škole. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je županija kao nositelj projekta prošla 1. krug 

natječaja i bitno je znati da se kreće dalje, te da se radi nova dokumentacija. 

 -gđu. Blažević je interesiralo da li fizičke osobe mogu dobiti uvid u projekt u 

biciklističku stazu, na što je općinski načelnik odgovorio da može. 

 -gđu. Kovač je interesiralo što je sa ulagačima u zoni. 

 Općinski načelnik je dao informaciju da se za sada ništa konkretno ne zna. 

 -Općinski načelnik je dao informaciju da će se izlaganje po izvršenoj katastarskoj 

izmjeri k.o. Kunovec vršiti u prostorima pošte. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 20,00 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

      Dubravka Bebek, v.r.                                                         Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 

 

  

  


