
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  3. rujna 2018. 

 

 Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 3. rujna 2018. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/09, Urbroj: 2137/09-18-1 od 29. 

kolovoza 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Ivica Salajec, 

8. Ivana Tubanović, 

9. Damir Vrban, 

 

b) Nije prisutan: Aleksandar Potroško - član Općinskog vijeća Općine Koprivnički 

Ivanec koji je opravdao svoj izostanak. 

 

c) ostali prisutni: 

Mladen Ružman – direktor Piškornica d.o.o., Marijan Blažok – direktor Piškornica-

sanacijsko odlagalište d.o.o., Nikola Martinaga – Piškornica-sanacijsko odlagalište 

d.o.o., Dubravko Marković – revizija Remar, Marko Golubić – odvjetnik, Mario 

Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika,  Alen 

Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referentica općih poslova, zapisničar, 

Ozren Špiranec – novinar Glas Podravine d.o.o. Koprivnica. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Informacija o Prijedlogu osnivanja nove tvrtke Drava – Kom d.o.o., 

2. Usvajanje Izvješća revizorske tvrtke REVIZIJA REMAR d.o.o., 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 

2018. godinu, 

5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih 

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Koprivnički Ivanec za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, 

6. Donošenje Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave, 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Koprivnički Ivanec u naselju Koprivnički Ivanec za projekt „Rekonstrukcija 

građevine društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone, 

javne i društvene namjene, 3. skupine“, 



8. Razno. 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda – Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude u predmetu nabave „Druga faza izgradnje parkirališta kod groblja u Koprivničkom 

Ivancu“. 

 

Dnevni red sa dopunom jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) 

prihvaćen. 

 

Točka 1. 

 

 Obzirom da je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća zatraženo se o ponudi osnivanja 

tvrtke Drava-Kom d.o.o. izjasne inicijatori, sjednici su prisutni dir. Ružman, dir. Blažok i 

stručni suradnik Martinaga, te su članovi vijeća zamoljeni da se nakon izlaganja uključe u 

raspravu i pitaju sve što ih zanima o tvrtki Piškornica. 

 G. Ružman je dao informaciju da je danas imenovan direktor tvrtke Piškornica-

sanacijsko odlagalište d.o.o. g. Marijan Blažok, tako je on razriješen te dužnosti. Naveo je da 

je to jedna od ranijih odluka skupštine društva RCGO Piškornica i naputaka interne revizije 

da se razdvoje upravljačke funkcije između direktora RCGO-a i odlagališta jer se ne radi o 

istom društvu iako su ona povezana. U tom smislu su, poštujući naputke i sugestije skupštine i 

interne revizije, razdvojili sve organe društva, pa tako je skupština u PSO-u koju čine osnivači 

(predstavnici županija i općine), zaseban nadzorni odbor i direktora. Naveo je da se situacije 

od ranije ne mogu desiti, odnosno da se manipulira odnosima u jednom društvu na štetu 

drugog i slično. Drava-Kom je radni naziv tvrke i ukoliko će biti prijedloga da se ide u drugi 

naziv tvrtke, može se raspravljati i o tome. Isto tako je i materijal koji je upućen na sjednicu, 

radni te da se o njemu raspravlja. Njihova intencija je bila da se pokuša djelatnost odvoza i 

skupljanja otpada objediniti jer su pred nama godine u kojima će, i što se tiče penala kojima 

se prijeti, a i pogledu obveza koje svaka JLS ima u gospodarenju otpadom ima jer će biti 

potrebno napraviti puno toga. Sve to puno košta, a teško je sve te troškove preliti na građane, 

pa su procijenili da je učinkovitije, a možda ekonomski i optimalnije ujediniti budžete i 

pokušati te poslove odraditi kroz jedno zajedničko društvo. Djelatnost odvoza i sakupljanja 

otpada se u Piškornici našla kupnjom Prizme i preuzimanjem koncesija. Novi zakon o 

održivom gospodarenju otpadom je u više odredbi koje su trenutno u fazi e-savjetovanja, 

sugerirao JLS-ima da se udruže u obavljanju poslova gospodarenja otpadom i u tom smislu 

strateški gledano, smatra da su na tom pragu. Sve ostalo je za raspravu i zamolio je prisutne 

da se uključe u raspravu i pitaju sve što je potrebno.  

 G. Blažok je napomenuo kako su promjenom uprave izmijenili i jedan poslovni model 

funkcioniranja odlagališta. Odlagalište više nije u fokusu već u funkciji budućeg regionalnog 

centra i sve njihove aktivnosti su tome podređene. Napomenuo je kako ne žele biti 

konkurencija nikome i ne bi željeli tako nastupati. Nadalje, odlagalište mora svoju funkciju 

obavljati do perioda otvaranja novog regionalnog centra i u tom dijelu je promijenjen poslovni 

model. Osvrnuo se na dovoz kamiona kojih je u 8. mjesecu bilo puno manje 3000 tona, te da 

su u 7. mjesecu zaprimili 6800 tona otpada, što proizlazi da smanjuju količine na onu godišnju 

razinu od 35000 t. Od cijelog novog poslovnog modela, od sebe nastoje maknuti sve ono što 

nije u funkciji RCGO-a i što bi potencijalno moglo opteretiti poslovanje odlagališta, a to je 

definitivno odvoz komunalnog otpada. U samom početku nije zamišljeno da se tvrtka 

Piškornica-sanacijsko odlagalište bavi odvozom i skupljanjem komunalnog otpada, međutim 

ono što su zatekli ne mogu samo tako prekinuti, a da ne pokušaju nešto rješavati. Sve su to 

razlozi za predlaganjem modela koji bi bio svima u korist. Gospodarenje otpadom će za 5-6 

godina biti veliki izazov za sve JLS-e i upravo u tome su vidjeli mogućnost da samim JLS-



ima daju instrument da što efikasnije upravljaju time kako bi se oni potencijalni rizici koji su i 

za općine smanjili na minimum. Mišljenja su da se samim obavljanjem koncesija oni učinci 

koji se traže zakonom o održivim gospodarenjem otpadom neće postići, nego da bi se isti 

postigli kroz jedno trgovačko društvo koje bi bilo prvenstveno većinsko vlasništvo JLS-a na 

način da JLS upravlja tim trgovačkim društvom i da najveći dio tereta koji bi trebala snositi 

JLS prenese odgovornost na novo trgovačko društvo. Koncesionar neće na taj način postupati. 

Ukoliko se JLS-e ne slože sa takvim prijedlogom, ugasiti će djelatnost. Prijedlog koji je 

zaprimljen, referira se na cjenik no međutim bitne su i druge stvari, a to su načela i kriteriji 

poslovanja, obveze koje bi trebale JLS preuzeti na sebe, neke su financijske neke su tehničke 

prirode, ali u svakom slučaju treba o njima voditi računa. Što se tiče cjenika, napomenuo je 

kako sa terena dobivaju različite informacije o cijenama i one su daleko veće. Cijene koje su 

ponuđene daju minimalnu javnu uslugu koja zadovoljava zakonske potrebe, ali i onaj cilj rasta 

odvojenog skupljanja otpada. Cjenik JLS-ima daje sigurnost da s njihove strane nema potrebe 

za dodatnim financiranjem društva. Navedene obveze JLS-a ostaju, a sve drugo odnosno 

cijena koja je navedena, trebala bi omogućiti održivo poslovanje društva, što uključuje i 

zanavljanje osnovnih sredstava, primjenu novih tehnologija, a s vremenom će biti vidljivo da 

li se sa tim cijenama može i do koje razine standard podići. Napomenuo je kako je za srijedu 

najavljen sastanak na kojem bi trebalo raspraviti i stvar prijedloga odluke koju bi općinska 

vijeća trebala donijeti. Tehnički se može dogoditi da od 13 JLS-a koje su iskazale interes 

budu samo 2 i tom slučaju se od projekta odustaje. Općinsko vijeće kada donese odluku o 

osnivanju nove tvrtke trebalo bi staviti neku odredbu da se, ukoliko se nedovoljan broj JLS-a 

ne izjasni, odluka stavlja van snage. Osvrnuo se na događaje unazad 7-8 mjeseci koji nisu dali 

vremena da se više pozabave problematikom, te je mišljenja kako je to davno prije trebalo 

odraditi. Napomenuo je kako namjeravaju razviti tvrtku da se uhoda, a dalje na nadzornom 

odboru i skupštini će biti predloženo da Piškornica-sanacijsko odlagalište izađe iz tvrtke 

RCGO-a. Osvrnuo se na predloženi društveni ugovor te mogućnost dogovora redoslijeda JLS-

a sa svojim predstavnicima koji se mogu mijenjati i svake godine, ali je bitno da je svaka JLS 

prisutna u svakodnevnom poslovanju društva.  

 G. Prašnički je zamolio pojašnjenje što mještani odnosno općina konkretno dobiva 

time što će biti suvlasnik tvrtke u odnosu na samu koncesiju., 

 G. Blažok je pojasnio kako koncesija govori isključivo o odvozu komunalnog otpada. 

Osnovna razlika je da se tom društvu daje nalog i prenosi se dio odgovornosti na društvo da 

postigne postotak razvrstavanja, a na koji će se način to postići je druga stvar. To će se vidjeti 

kod samog početka poslovanja, odnosno u kojem se dijelu, u kojoj općini, na koji način 

napraviti da se postigne postotak razvrstavanja.  

 Općinski načelnik se osvrnuo da se ide na to da se bez javnog natječaja dobije posao 

odvoza komunalnog otpada. Zanimao ga je cjenik koji se odnosi na kontejnere za 7m
3
 i više. 

Obzirom da tvrtka ima jediničnu cijenu za tonu otpada i iznosi 340,00 kuna nije mu jasno 

kako može cijena kontejnera od 7m
3
 biti 1.356,00 + PDV. Smatra da je najpoštenije da bude 

vaganje. Napomenuo je kako će onaj koji će kantu natrpati, najbolje proći. 

 G. Blažok se složio kako samo vaganje možda i je najpoštenije, međutim smatra da je 

to standard koji znači daleko veću cijenu. Mišljenja je da s tim što će građani znati koliko su 

kg odložili obzirom na cijenu koju će morati platiti biti bolje da se vrati ovakav način odvoza 

komunalnog otpada. Svaki građanin ne mora odložiti pola kante, već punu kantu, ali plaća po 

odvozu, a ne kao do sada. Sistem ima u sebi evidenciju i plaća po predanoj kanti. Razumljivo 

je da je svima u interesu da se van ne stavlja pola kante. Cjenik nije ništa novo. Osvrnuo se na 

odvoz kontejnera te kako su dolazili po pozivu i bilo je problema oko količine koja se nalazila 

u istom. Napomenuo je kako će se pravne osobe i svi drugi morati naučiti gospodariti 

otpadom. Druga stvar je da je kontejner znao stajati negdje i po cijelu godinu a da pravna 

osoba ništa plaća, dok je sada u cjeniku navedeno da kada pravna osoba iskaže interes za 

određeni volumen, taj će se volumen prazniti jedanput mjesečno. Što se tiče JLS-a, mišljenja 



je da će biti drugi pristup. JLS može odrediti drugačiju cijenu. Napomenuo je kako se u tih 7 i 

5 m
3
 ne radi o komunalnom otpadu, već o ostatnom, biljnom porijeklu itd.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na prijedlog društvenog ugovora i obzirom da PSO ulazi 

sa udjelom od 49% što iznosi 493 tisuće, a ostatak je podijeljen na 13 JLS-a zanimalo ga je da 

li će se ići u obnovu voznog parka budući da je svima poznato da je sadašnji vozni park od 

tvrtke Prizma koji je dosta star i održavanje je poprilično, te na koji će se način riješiti nabava 

strojeva ali i općenito, obzirom da je kamion duplo skuplji od temeljnog kapitala. Osvrnuo se 

na zimsku službu budući da se u dopisu spominje i ralica, koja po njegovom mišljenju nije 

adekvatna za pješačko-biciklističke staze budući da je široka i prilikom čišćenja je došlo do 

oštećenja rubnjaka. Krenulo se sa izgradnjom nove staze i ne bi htio da se isto ponovi na 

novoj stazi. Smatra da bi za takve poslove trebao biti mali traktor i ukoliko idu u nabavu istog 

od 200-300 tisuća kuna zanima ga kako bi se taj iznos rasporedio, da li po udjelima ili nekim 

drugim načinom. 

 G. Blažok se osvrnuo na načela poslovanja točke 5. u kojoj je navedeno sudjelovanje 

zajedno sa ostalim JLS-ima u javnim pozivima ili putem EU fondova za sufinanciranje 

nabave opreme za obavljanje djelatnosti društva i nabavljanje opreme istih ili sličnih 

karakteristika. Napomenuo je kako je tvrtka iskazala interes za nabavu takvog kamiona i nove 

„smećare“, te kako bi ta firma od JLS-a svakako očekivala pomoć, jer je svima poznato da 

financiranje iz EU fondova ide putem JLS-a, a ne putem komunalnih društava i PSO se do 

sada nije ni mogao javiti na natječaj za takvo sufinanciranje jer nije bio u vlasništvu JLS-a. 

Jedan dio je svakako sufinanciranje od strane EU fondova, županija, domaćih fondova, a 

drugi dio je iz kreditnih sredstvima, a ne sredstvima proračuna. Napomenuo je da ako se 

nabavlja kamion smećar, predviđena su sredstva godišnje amortizacije i to su sredstva koja bi 

se trebala ulagati u obnavljanje voznog parka. Ako se kupuje stroj za ostale komunalne 

djelatnosti onda će se vidjeti da li će i ostale JLS imati potrebu za nabavkom takvog stroja, te 

će se isti kupiti i financirati će se iz obavljanja te djelatnosti ne iz odvoza komunalnog otpada. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na izneseno oko javljanja na natječaj te iznio mišljenje 

kako je zima hipotetski pred vratima, a kada se osnuje društvo, javi na natječaj i dobiju 

sredstva, proći će veliki vremenski period što znači da smo u problemima kroz zimu. Nadalje, 

što se tiče sredstava za amortizaciju, mišljenja je da su predviđena sredstva premala obzirom 

da su to skupa vozila i treba se čekati na jedno vozilo 5 godina.  

 G. Blažok je napomenuo kako su ta sredstva izvor otplate i neće se moći kumulirati 

sredstvima već će se koristiti kreditna sredstva, leasing i to je dosta velika svota, da će se moći 

zanavljati. Što se tiče obavljanja ostalih komunalnih djelatnosti, nekim JLS-ima je bilo upravo 

sporno obavljanje drugih komunalnih djelatnosti i rekli su da ne žele sudjelovati u osnivanju 

tvrtke koja će se baviti ostalim komunalnim djelatnostima jer imaju to pitanje riješeno. Smatra 

da se opremi i sa par novih vozila, društvo neće moći zadovoljiti komunalne potrebe svih 13 

JLS-e dosta drugo vremena, jer su njihove potrebe ogromne i najvećim dijelom su smještene u 

isto vremensko razdoblje. Tako je i navedeno u materijalima da sama JLS odlučuje o ostalim 

komunalnim djelatnostima. Može povjeriti, može suportirati postojeću opremu koju ima u 

novo društvo ili može putem društva dalje obavljati tu djelatnost, a na društvu je da iznađe 

opremu ili sredstva u pojedinim JLS-ima da se te komunalne djelatnosti obave, konkretno 

zimska služba. Novo društvo to neće moći obavljati, ali bi moglo kroz organizaciju 

organizirati obavljanje tih poslova.  

 Općinski načelnik se osvrnuo da je u društvenom ugovoru navedeno da ukoliko neki 

od osnivača želi izaći, pravo prvokupa uz ostale osnivače ima i treća strana te ga zanimalo 

zašto se to nije zakonski limitiralo. Mišljenja je da se po tome može odmah ponuditi trećoj 

strani.  

 G. Ružman je svjestan da općini nije lako donijeti odluku kojom će se obavljanje ili 

postizanje ciljeva u kojima građani imaju važnu ulogu i što košta, te iznio mišljenje da je 

temeljna stvar o kojoj vijeće mora odlučiti je da li postizanje ciljeva navedenih u planu 

gospodarenja otpadom uopće ima smisla kroz osnivanje neke tvrtke, kroz davanje poslova 



nekoj drugoj tvrtci kao što je Komunalac ili su mišljenja da je koncesija najbolji način da se u 

tom smislu općina osigura postići ono što je može stići kroz penale. Napomenuo je kako sve 

što g. Blažok prezentira promjenjivo jer kada nekoliko općina sjedne za stol i odluči o 

ugovoru, nadzornom odboru i slično, to će biti odluka tih općina, a tvrtka PSO je polazila od 

toga da ako se povjeri posao društvu koje se profesionalno time bavi, sa ljudima koji imaju 

znanja,  lakše obaviti sa svojim društvom nego da će to obaviti sa nekim drugim koji će se 

pojaviti na koncesiji. Osvrnuo se na pitanje što će građani dobiti, te odgovorio da se gleda 

kako će građani najmanje platiti standard koji svi zajedno moramo postići. Ponovno se 

osvrnuo na sve prezentirano napomenuvši kako je sve promjenjivo, ali će se voditi računa da 

cijena koja će se definirati i buduće investicije i kapital društva i ulaganje, bude održiva. 

Smatra da će se putem društva svakako puno lakše doći do ostvarenja ciljeva, nego 

pojedincima. Također, mišljenja je da bi trebalo prestati gledati što je sve do sada bilo loše i 

po općinu i postojeće društvo. 

 G. Blažok se osvrnuo na članak 15. ugovora gdje se navodi kako je član društva dužan 

svoj poslovni udio putem uprave društva ponuditi na kupnju drugim članovima društva i 

društvu prije nego ga ponudi na otkup trećoj osobi. Kada se članovi društva u utvrđenom roku 

ne očituju o ponudi za otkup udjela ili ne pristupe sklapanju ugovora radi udjela u roku, član 

društva može prenijeti svoj poslovni udio na treću osobu, ali ne pod uvjetima koji bi bili 

povoljniji od onih koji su ponuđeni članovima društva.  

 Općinski načelnik je mišljenja je da bi bilo dobro da se to ipak podijeli između tih 

općina. Vjeruje da je interes i vijećnika i mještana da se dobije čim više, te da bi svakako 

općini odgovaralo da ima sve u jednom i odvoz i zimsku službu, no stekao je dojam da je, dok 

se premosti tih 5 godina, općina i dalje na nuli. Pitanje je zašto nije većinski paket u tih 13 

općina, npr. da je ulazak PSO sa manjim postotkom općina, jer imamo iskustva da sa 10% baš 

i ne možete puno. Smatra da bi JLS ipak trebala biti ta koja vodi i drži glavnu riječ u društvu s 

time da je po njegovom mišljenju minus da se neće druge djelatnosti obavljati jer bi općini 

bilo interesantno da se sve u paketu riješi. Osvrnuo se na ranije održan sastanak kada se 

spominjalo skupljanje otpada u vrećama, te napomenuo kako je po općinskom planu 

gospodarenje otpadom to neprihvatljivo, već bi trebale biti kante. Dao je informaciju kako je 

općina osigurala dio kanti i puno je praktičnije da mještani odvajaju u kante, a ne vreće. 

Osvrnuo se i na cjenik za kompostište, odnosno na naplatu kroz miješani komunalni otpad 

iako nema odvoza i smatra da to nije u redu jer biootpad na selu nije problem. 

 G. Blažok je napomenuo je kako je fokus društva obaviti sakupljanje i odvoz. 

Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti je predmet djelatnosti društva, ali neke JLS žele to, 

a druge ne i to je na JLS-ima. Napomenuo je da je na vijeću koje će poslove obavljati to 

društvo i tu će to obavljati, dok će na području neke druge JLS biti samo suport. Što se tiče 

vlasništva smatra da je to na osnivačima i nema prepreke da PSO bude vlasnik svega 10%, a 

da JLS-e imaju 90%. Opcija povećanja udjela odnosno uplate temeljnog kapitala je i 

podizanje cjenika, jer se matematika mora poravnati. Napomenuo je da je bit svega da je 

većinsko vlasništvo JLS-e jer onda se može aktivirati onaj dio da vijeće može direktno 

povjeriti obavljanje tih poslova društvu. Tvrtka se osniva na neodređeno vrijeme, a 5 godina 

je rad odlagališta i nema veze sa novom tvrtkom. Zatvaranjem odlagališta 2022. godine nema 

povezanosti sa datumom otvaranja tvrtke. Tvrtka je samostalna i na cjeniku i kriterijima 

poslovanja trebala bi biti održiva. Što se tiče kanti, napomenuo je kako je predloženo početak 

standarda usluga. Puni standard se neće postići još jedno vrijeme. Nabavu kanti za oporabivi 

otpad sufinancira fond. Onog trenutka kada JLS osigura te posude, otpad će se prikupljati u 

tim kantama. Isto tako, kada se osiguraju kante za biorazgradivi otpad izbaciti će se vreće. 

Napomenuo je kako svaka JLS prilagođava cjenik prema vlastitim odlukama, a ono što treba 

biti zajedničko svima, to je u prijedlogu navedeno. Npr. način elektronske evidencije. Kada se 

krene u primjenu novog zakona o gospodarenju otpadom svim domaćinstvima će se podijeliti 

izjave da li će kompostirati ili ne. Ukoliko kažu da komprostiraju otpad taj dio ne plaćaju, 

njima cijena ostaje niža. Veća je cijena samo za one koji ne kompostiraju. Vjeruje da će 90% 



ljudi na ruralnim sredinama potpisati da će kompostirati u vlastitom dvorištu. Predložio je da 

se u e-savjetovanju skrene pažnja na koji način evidentirati taj otpad koji će se zbrinjavati u 

okviru vlastitog domaćinstva tako da taj otpad uđe u bilancu ukupnog otpada što je jako bitno. 

Vreće nikog ne moraju smetati, one su samo prijelazni period jer kad se opremi sa kantama 

biti će skupljanje u kantama. Prijedlog je rađen za sve JLS-e koje su iskazale interes, ali svaka 

JLS je specifična sama za sebe.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako je mnogo stvari rađeno na pretpostavkama. Kad se 

na 13 općina koje su iskazale interes sve predstavi i ako će raspravljati kao mi danas, vjeruje 

da će ih ostati samo 5. Osnovno što ga je zanimalo je kod prijenosa kapitala. U prijedlogu je 

iskazano da je Prizma imala 4 kamiona i 1 kombi. Napomenuo je kako je osnivanje tvrtke 

ozbiljna stvar i iznenadilo ga je kako to njima najednom više nije isplativo raditi. Očito je da 

je, ako postoje 4 kamiona, 40 uposlenih, veliki nesrazmjer. Izrađen je izračun troškova 

vjerojatno na tih 40 radnika, prihod je usklađen da bi to otprilike bilo to. Mnoge JLS neće 

prihvatiti odvoz biorazgradivog otpada i toga više nema u kalkulaciji cijena, jer otpada kao 

takvog neće postojati. Ako se ide po odluci koju je općina donijela da se važe, što je 

najpoštenije, mišljenja je da taj prihod koji je iskazan temeljem troškova je neostvariv. Pitanje 

je na koji način se došlo do tih 13 zainteresiranih općina, ali ako od tih 13 pristane samo pola, 

onda sve ovo o čemu se raspravlja ne „drži vodu“. Ono što je načelnik napomenuo za zimsku 

službu, mišljenja je da tu ne bi bilo puno zainteresiranih jer mnoge JLS rješavaju na druge 

načine. Osobno je pesimista vezano za novu tvrtku i dosta mu je toga nejasno. Smatra da treba 

sjesti i dobro razmisliti koliko se to općini isplati, a koliko je isplativo raditi na način na koji 

se do sada radilo odnosno putem koncesija.  

G. Blažok je napomenuo kako je vrijednost PSO-a formirana temeljem vrijednosti 

udjela. Prizma ima 12-13 strojeva, a što se tiče kupnje Prizme za 3,5 milijuna kuna to nije bila 

imovina, sama imovina je bila cca 1,5 milijun kuna. Nije se složio sa navodima g. Prosenjaka 

te napomenuo kako su komunicirali sa drugim JLS-ima oko toga koja bi bila uloga te tvrtke. 

Osvrnuo se na to da ipak ostaje predmet spoticanja sve što je bilo loše u Piškornici i 

iskustvima do sada, a oni pokušavaju dati do znanja da to više nije tako.  

G. Martinaga se osvrnuo na to da je najlakše raspisati koncesiju, ali zakon izričito kaže 

da je za postizanje ciljeva i za gospodarenje otpadom odgovorna JLS. Ako JLS raspiše 

koncesiju, koncesionar pokupi kante i to je to, a svi penali i kazne dolaze na JLS, jer 

koncesionar ne odgovara da li je skupio odvojeno 20%, 30% ili više. Samo onaj postotak koji 

ne skupi do propisanog plaća JLS, ako JLS ima utjecaj na društvo koje obavlja tu djelatnost 

onda može dogovoriti da društvo ispunjava te ciljeve i odgovorno je za njih.  

G. Prosenjak je postavio pitanje tko će plaćati penale ako se ne zadovolje kriteriji, na 

što je g. Martinaga dao odgovor da to ide na teret svake općine za svoje. 

G. Blažok je napomenuo kako se općina mora postaviti kao vlasnik i kao nadzorni 

odbor tvrtke i daje nalog upravi da izvrši svoj zadatak. Što se tiče koncesija, očekuje se da će 

se cijena zbrinjavanja otpada mijenjati za komunalni i industrijski otpad i to će 

koncesionarima biti skuplje za zbrinjavanje. Dio otpada će koji bi trebao iskazati kao 

odvojeno skupljeni otpad, prikazati kao komunalni, jer je situacija takva da će taj oporabivi 

otpad koncesionaru biti samo teret, a ne od koristi.  

G. Prosenjak se osvrnuo na prijedlog ugovora odnosno strukturu nadzornog odbora 

gdje PSO ima 3 člana, svi ostali 3 člana i 1 predstavnik radnika.  

G. Blažok je napomenuo kako je to samo prijedlog, što znači da članovi društva mogu 

odlučiti da neće biti nadzornog odbora i da će poslove NO obavljati skupština i na taj način bi 

svi sudjelovali u radu. Općine su većinski vlasnici i mogu sve navedeno promijeniti. Mogu se 

oko raspolaganja udjela još čvršće propisati odredbe, može se ukinuti NO, može biti da NO 

čine svi predstvanici JLS-a itd.  

G. Salajca je interesiralo u kojoj je fazi RCGO. 

G. Ružman se osvrnuo na pomor ribe u potoku Gliboki koji je na svom portalu objavio 

Podravski list napomenuvši kako isti nema nikakve veze sa odlagalištem. Upućeni su da se 



obrate vodnopravnom inspektoru i Hrvatskim vodama koji su poslali čovjeka na teren, te da 

daju izvješće o svemu za koje znaju da postoji, ali ga nisu mogli dobiti jer nisu bili predmet 

nadzora, te su o svemu objavili priopćenje. 

Nadalje, sam centar je u fazi izmjene studije izvedivosti. Mijenja se tehnologija. 

Bioreaktorsko odlagalište koje stvara probleme Marinščini je Piškornica htjela izbjeći jer je i 

Europa rekla da je bioreaktorsko odlagalište klasično odlagalište u kojem se čeka da se pod 

vedrim nebom počinje iscrpljivati plin i da taj bioplin koristite za pogon nekog motora te ako 

je kvalitetan da se od njega proizvodi el. energija. Budući da je Europa rekla da to više neće 

financirati to je glavni razlog zašto se mijenjala studija. Napomenuo je kako nije htio preuzeti 

odgovornost da se „gura“ rješenje koje je već bilo gotovo, a da se kasnije u aplikaciji kaže da 

će se dati dio novaca, te da se trošak bioodlagališta neće financirati. Poglavlja od 2 do 7 su 

napravaljena i ona govore o količinama otpada koja se trebaju prihvatiti (radi se o ostatnom 

otpadu koji dođe na Piškornicu). Količine otpada koje su zamišnjene u ranijoj studiji odnosno 

140 tisuća tona neće biti, nema tog otpada jer ćemo do 2022. godine ipak postići da se otpad 

odvoji na kućnom pragu, nešto na reciklažnim dvorištima, tako da će količina otpada koji će 

stići na Piškornicu biti manja. U četvrtak je sastanak u ministarstvu da se raspravi dio tih 

poglavlja i donese odluka o finalnoj verziji ulaznih podataka koji će dolaziti na Piškornicu te 

da se pristupi tehnologiji. Umjesto bioreaktora ide se na rješenje koje preferira zatvorenu 

kompostanu, te da se otpad svede na najmanju moguću razinu odlaganja. Cilj je odložiti što 

manje. Intencija je bila da dobiju tehnologiju koja je u inevesticijskom smislu skuplja da bi se 

taj otpad u što većoj količini obradio, smanjio mu se status otpada, te ga pretvorili u inertni 

otpad i onda ga odložili kako na bi imao utjecaja. Do kraja godine će se izvršiti izmjene u 

studiji i krenuti će se sa pripremom za aplikacije za bespovratna sredstva. 

Osvrnuo se na novi zakon o održivom gospodarenju otpadom u kojem je ministarstvo 

uvelo odredbu kojom uvodi pravo na naknadu JLS-a na čije područje dolazi otpad s područja 

druge JLS. To je tema o kojoj se puno razgovaralo, bila je u pravilniku, ali ne i u sadašnjem 

zakonu i sada ministarstvo odrebu ponovno vrača u zakon. Općina će imati zakonsko pravo i 

neće biti sporova oko toga da li se može naplatiti. Cijenu će pravilnikom odrediti ministar.  

Napomenuo je kako centar ide dalje, u planu je, a plan će se mijenjati u smislu da se 

uvodi kategorija ranijeg zbrinjavanja goriva iz otpada kroz izgradnju energane, ali ne na 

našem području već negdje u Hrvatskoj. Mišljenja je da će količine koje će dolaziti na 

Piškornicu biti negdje između 70 i 100 tisuća tona, pri ćemu je intencija da se uspostavi takva 

tehnologija da količina bude i manja.  

Općinski načelnik se osvrnuo na zakon koji je stavljen na e-savjetovanje napomenuvši 

kako taj zakon ne prepoznaje takva odlagališta kao što je Piškornica jer nije u većinskom 

općinskom vlasništvu već regionalnom, te kako po tome postoji mogućnost da se opet ne 

dobije naknada.  

G. Ružman je napomenuo kako nema veze vlasništvo, jer ne govori se o tvrtci koja 

upravlja odlagalištem već o tome da ako se teritorijalno na nekom području JLS-a nalazi 

odlagalište da taj JLS ima pravo na naknadu od onog koji vozi otpad.  

Općinski načelnik je mišljenja da se općinski prostorni planovi moraju prilagoditi 

županijskim planovima, te ako ona donese neku nepovoljnu odluku po našu općinu, mi se 

moramo s istom uskladiti. 

G. Salajec se osvrnuo na prezentaciju općinskog načelnika napomenuvši kako to 

ispada da županija može odrediti gdje će biti smetlište i da nalože nekoj općini da to moraju 

imati na svom području. Smatra da to ipak nije tako.  

G. Ružman je pozvao prisutne da iznesu svoje ideje za koje smatraju da ih treba 

uvrstiti u taj zakon, te kako su stavili primjedbu da ministar pravilnik mora donijeti u roku 6 

mjeseci.  

Gđa. Blažević je napomenula kako mi smatramo da je pravilnik cijelo vrijeme i bio na 

snazi samo je stvar kako ga je tko tumačio. 

Predsjednik se zahvalio gostima na dolasku. 



Točka 2. 

 

G. Jančevec se osvrnuo na to da je donijeta odluka da se pokrene postupak revizije 

poslovanja Općine u zadnje 3 godine, te je isto sprovedeno i napravljeno izvješće. 

G. Marković je dao informaciju da to nije klasična revizija, već je rađena analiza 

poslovanja s posebnim osvrtom na izvještaje, poslovne knjige i evidencije. Cilj je bio utvrditi 

stanje u poslovnim knjigama, možda određene neusklađenosti i o tome pripremiti izvješće. 

Napomenuo je kako je sve potrajalo puno duže jer je zatečeno stanje bitno lošije nego je u 

startu bilo očekivano. Prisutnima je pojasnio pojam financijskih izvještaja, glavne knjige te 

evidencija koje moraju biti usklađene. Napomenuo je da po zatečenom stanju financijski 

izvještaji općine na prikazuju stvarno stanje. Nadalje, stanje u poslovnim knjigama nije 

dokumentirano vjerodostojnom dokumentacijom. Problem usklađenosti javlja na svim 

područjima i više razina. Djelomično je bilo toga i u izvješću državne revizije no smatra da su 

se oni samo površno dotaknuli nekih stvari. Kada se utvrdilo gdje su sve kritične točke i 

koliko po nekoj prilici iznose, krenulo se utvrđivati razloge zbog čega je do toga došlo. Jedan 

razlog su preuzeta početna stanja u programima koji su danas aktualni, drugi što se postojeći 

resursi to jest postojeći softver nije koristio na ispravan način. Svi kontrolni mehanizmi uopće 

nisu korišteni. Dao je primjer zaključene poslovne godine čija se stanja na kraju godine 

prenose kao početna stanja u novu godinu i poslovne promjene se nakon toga evidentiraju 

nekim kontinuitetom, a kod općine završetak poslovne godine nije prikazan slijedeće godine 

kao početno stanje već je utopljen u prometu. Napomenuo je da iz svega proizlazi kako 

financijski izvještaji koji su predavani nadležnim institucijama nisu točni i ne može se 

odgovoriti od čega se sastoje. Osvrnuo se na nepravilno vođenje inventure, na to da određenih 

analitičkih evidencija uopće nema, da je veći dio toga što postoji neusklađen sa stvarnim 

stanjem i financijskim izvještajima, te da nije usklađeno sa zakonom, raznim pravilnicima, 

uredbom o provođenju inventure. Osvrnuo se na to da je kod utvrđivanja ovakvog stanja bitna 

stvar što je poduzeto da se riješe te neusklađenosti. Naveo je da je značajan problem to što se 

godinama nije ništa poduzimalo već su se stvari samo gomilale i trpale u isti koš. Smatra da je 

bit svega da prisutne izvjesti kakvo je stanje, a stanje je loše. Napomenuo je kako se počelo 

raditi na tome da se stvari poprave i iskorigiraju. O stvarima koje se neće moći popraviti 

morati će se donijeti odluka da se stanje presiječe. Osvrnuo se na to da će se usklađivanje 

unatrag teško moći izvršiti jer se neće imati s čim usklađivati jer evidencija nema ili u ovom 

trenutku nisu dostupne. Prijedlog je rekonstrukcija zadnjih pet godina te ako ostane neko 

stanje neusklađeno vrlo vjerojatno je u zastari budući da nisu poduzimane mjere naplate. No, 

ako se i poduzimaju neke mjere upitno je da li je evidencija vjerodostojna ako dođe do 

sudskog spora, a što bi u ovom slučaju bilo utvrđeno da su poslovne knjige neuredne. 

Zaključio je kako je stanje u poslovnim knjigama po njegovom mišljenju vrlo loše, te da je 

viđeno i lošijih stanja ali u puno većim i kompleksnijim sustavima od ovog. Smatra da se radi 

o kombinaciji nemara, nedovoljne stručnosti i neodgovornosti.  

Općinski načelnik je upoznao prisutne da se krenulo sa usklađivanjem stanja, 

dogradnjom sustava, osigurala se stručna pomoć djelatnici da čim lakše polovi nedostatke. 

Dao je informaciju kako je u planu da nakon svih usklada i početka pravilnog vođenja, 

djelatnica preuzme knjigovotstvo te da se ukine suradnja sa vanjskim suradnicima. Smatra da 

imamo djelatnika koji bi se trebao baviti samo time svakodnevno, te pravoremeno dati 

izvješća koja će biti usklađena na svim razinama.  

G. Salajec je postavio pitanje u kojem smjeru krenuti, da li sređivati unazad 5 godina 

ili tako daleko do kuda postoje neki podaci. 

G. Marković je pojasnio da je to ovisno o tome o čemu se radi. Dao je primjer 

zajmova jer kod njih je toliki zastarni rok. Pitanje zajmova je pitanje tijeka novca, to je lakši 

dio jer računi postoje. Neke druge kategorije imovine kao što su potraživanja je malo teže jer 

su one rezultat više aspekata (obračunskih i novčanih). Smatra da bi vremenski bilo skuplje 

istraživati do kraja nego utvrditi da se došlo do neke granice pa nešto nerazriješeno u masi 



otpisati. Prvo je potrebno doći do toga koliko to iznosi, jer nije svejedno ako se npr. u 5 

godina rasčistilo 10% ili 85%. Ako se očistilo 10% teško je ostatak u masi otpisati, ali ako je 

85%, ostatak je neka tolerantna razina. Napomenuo je da se svakim tim otpisom preuzima 

odgovornost da se dio resursa maknuo. Posljedice mogu biti da netko drugi koji dođe postavi 

pitanje od kuda Vama pravo da ste tako nešto uradili, no međutim od nekuda se mora početi. 

Što se tiče problema koji se javljaju oko zemljišta, vidljivo je da je oko toga bilo neznanja, 

grešaka, neažurnosti i svega ostalog, a sve iz razloga jer na nekim pozicijama ima pozitivnog 

odstupanja a na nekim negativnog, te je velika vjerojatnost da je u nekom trenutku došlo do 

zamjene. Problem je tome što se na kraju godine nije utvrdila greška. Već je nekom analizom 

utvrđeno gdje je potencijalno moglo doći do zamjene, jer se u evidencijama došlo do 

podataka. Ustrojem registra imovine će se utvrditi da li smo količinski na tragu, a drugi korak 

će biti financijski. Kao što su problemi nastali u više segmenata tako i rješavanje može ići u 

više segmenata i neke stvari će se lakše riješiti a neke teže. Za neke postoji kontrolni 

mehanizam, a za neke će se morati donijeti odluka na temelju dokumentacije koja je u ovom 

trenutku pribavljiva.  

Općinski načelnik je ponovio razmišljanje da se ukinu vanjski suradnici, da djelatnica 

preuzme poslove knjigovotstva, da se napravi edukacija za polugodišnje i godišnje izvještaje. 

Smatra da neće ići baš brzo, ali da se osoba koja tu sjedi time bavi.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke REVIZIJA REMAR d.o.o. 

 

Točka 3. 

 

  Općinski načelnik je pojasnio kako se prvi dio izvješća odnosi na donošenje odluka 

koje su vezane uz sjednice Općinskog vijeća, a drugi dio na pojedine aktivnosti koje su bile 

vezane uz polugodišnji rad. Svi su upoznati sa svime jer su ipak donosili te odluke i mišljenja 

da nema nekih nepoznanica. 

Bez rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je svima poznato da smo na godišnjoj razini 

imali u planu 33.000,00 kuna. Zbog financijskih problema prošle godine, rebalansom smo ove 

godine podigli stavku na 66.000,00 kuna kako bi se anulirao dio iz 2017. godine. Dio 

sredstava je već isplaćen, a ostatak će se isplaćivati sukladno odluci. Prošle godine nije ni 

jednoj stranci isplaćeno, a iduće godine ide opet plan po starom. 

Bez rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća 

Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu 

 

Točka 5. 

 

 Ovom odlukom se raspoređuju sredstva iz prethodne na pojedine stranke kako je 

prikazano. 

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjenama Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad  



političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

 

Točka 6. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je po novom Zakonu o javnoj nabavi Općinsko vijeće u 

obvezi donijeti predmetnu odluku. Prije je istu donosio načelnik, a sada vijeće. Odnosi se na 

sve postupke javne nabave do 200.00,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno do 500.000,00 

za nabavu radova. Za te manje iznose vijeće donosi odluku kojom se definiraju neki postupci, 

iznosi, načini na kojima će se te jednostavne nabave budu provodile. Za sve što je preko tih 

iznosa nadležan je Zakon o javnoj nabavi.  

 G. Prosenjaka je zanimalo tko donosi odluke za propisane svote iz članka 2. 

 G. Jančevec se osvrnuo na Zakon o proračunu i Statut kojima je propisano do kojeg 

postotka sredstava redovitih primitaka može načelnik raspolagati. Općinski načelnik za ovu 

godinu može donositi odluke do iznosa do 18.000,00 kuna, a za sve što je iznad toga odluku 

donosi vijeće. Što se tiče pitanja za svote, planirano je da se do 70.000,00 kuna može tražiti 

samo jedna ponuda, a preko toga minimalno 3. Bila je to praksa i prijašnjih godina, ali po 

novom zakonu moramo donijeti i novu odluku.  

 Nakon rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

 Točka 7. 

 

 G. Jančevec je napomenuo kako je se odluka odnosni na projekt Ivanec centar, te kako 

se intezivno radi na prijavi projekta na mjeru 7.4.1. Došlo je do toga da ne može proći naziv 

Ivanec centar već treba promijeniti naziv u identični naziv na građevinskoj dozvoli. Radni 

naziv je bio Ivanec centar, a naziv projekta po građevinskoj dozvoli je „Rekonstrukcija 

građevine društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone, javne i 

društvene namjene, 3. skupine“. Što se tiče prošlog natječaja projekt je bio kandidiran pod 

nazivom Ivanec centar i oko toga nije bilo nikakvih problema. Napomenuo je kako je odluka 

identična onoj koja je donesena na prošloj sjednici, samo se mijenja naziv projekta. 

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Koprivnički Ivanec u naselju Koprivnički Ivanec za projekt 

„Rekonstrukcija građevine društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta 

i pješačke zone, javne i društvene namjene, 3. skupine“ 

 

 Točka 8. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je prva faza izgradnje parkirališta kod groblja izrađena a 

obuhvaćala je pripremne radove i geodetske radove. Za drugu fazu su odobrena sredstva od 

ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 100 tisuća kuna, potpisan je ugovor, ostatak 

financira općina iz proračuna. Temeljem ugovora proveden je postupak nabave za izvođača 

radova. Pristigla je jedna ponuda za drugu fazu izgradnje parkirališta kod groblja u 

Koprivničkom Ivancu i to od tvrtke MOD d.o.o. Koprivnica u iznosu 390.594,41 kn sa PDV-

om. U interesu nam je da se što se prije odabere izvođač radova, potpiše ugovor i krene u 

izvođenje radova. Druga faza obuhvaća asfaltiranje, postavu rubnjaka, iscrtavanje parking 

linija i trebalo bi završiti do polovice 10. mjeseca. 

  

 



Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave 

„Druga faza izgradnje parkirališta kod groblja u Koprivničkom Ivancu“ 

 

 Točka 9. 

 

 -Općinski načelnik se osvrnuo na zatražene podatke o radu odbora za komunalne 

djelatnosti. Napomenuo je kako su dobili zadatak pregleda poljskih puteva, granja koje ometa 

prolazak strojevima, ali i oštećenja asfaltnih dijelova puteva koji su u općinskoj nadležnosti i 

sanaciji istih. U toku tjedna se očekuje počekat malčiranja granja. 

 20.08. je započela izgradnja pješačko-biciklističke staze u sjevernom dijelu 

Koprivničke ulice. 

 Odlagalište Prosišće je u tijeku sanacije, trenutno je stroj u kvaru pa radovi stoje, ali 

nakon toga ide postava stupa i nadzorna kamera. Osvrnuo se na dovoz smeća na lokaciji Krči, 

prema aerodromu te na bivše odlagalište prema Đelekovečkoj cesti, napomenuvši kako je to 

nemoguće kontrolirati, a niti financijski popratiti. Najgore je to da ne voze mještani, već ljudi 

iz okolnih mjesta.  

 Dao je informaciju kako su radni udžbenici i bilježnice isporučeni u škole. Vrtićanci 

su zbrinuti prema ranije donesenom zaključku, roditelji su obaviješteni o istom i prema 

informaciji koju smo dobili, neki roditelji su u međuvremenu odustali od upisa u vrtić za ovu 

godinu. Što se tiče problematike oko dječjeg vrtića, nadamo se da će biti riješena na 

županijskoj skupštini i da se zgrada dodijeli općini kako bi se moglo ići u proširenje. Što se 

tiče izdataka za vrtić biti će značajni porast jer uz redovno mjesečno izdvajanje ići će i računi 

za smještaj13-15 djece u gradske vrtiće.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na školski odbor koji je temelj svega, te zatražio informaciju 

o članovima istog. Napomenuo je kako trošimo 150 tisuća kn, a na kraju nemamo ništa, te da 

se išlo po onom prijedlogu SDP-a za dozvolu građenja za tu svotu se mogao proširiti dječji 

vrtić i djeca bi bila u Ivancu. 

 Općinski načelnik se nije složio sa konstatacijom g. Prosenjaka navodeći kako u tako 

kratkom roku bi bilo moguće riješiti prostor. Dao je informaciju kako su u školskom odboru 

Mihaela Juranić, Ivica Balaško, Dražen Vrabelj, Renata Glavica, Melani Ferčec, Marijo 

Oštrkapa, te kako je dopis upućen školskom odboru, ali još nema nikakvog odgovora. 

 Predsjednik je zapitao što u slučaju da oni odbiju naš prijedlog, na što je općinski 

načelnik odgovorio kako se nada pozitivnom rješenju. 

  

-G. Salajec se osvrnuo na dostavljene zapisnike odbora za komunalne djelatnosti, 

napomenuvši kako je prvi zapisnik potpuno nejasni, pobrojani su putevi bez ikakvih 

detaljnijih informacija što će se raditi po njima. Smatra da je odbor dosta neozbiljan, obzirom 

da se članovi ne odazivaju sastancima. Komunalni redar je u zapisniku stavio napomenu da bi 

se materijal koji će se porezati po grabama spalio ako se neće malčirati, a prema njegovim 

saznanjima bio je dat prijedlog na koji način to riješiti odnosno da se uključe korisnici 

socijalne pomoći u isto jer se ipak za njih nešto izdvaja. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na prvi dio zapisnika napomenuvši kako za sve 

navedeno postoje slike no međutim komunalni redar je bio na godišnjem pa nije stigao 

pripremiti, ali će za iduću sjednicu riješiti. Složio se da ne mogu biti zapisnici u takvom 

obliku i da trebaju biti potkrijepljeni sa dokazima. Što se tiče sastajanja odbora, napomenuo je 

kako je bilo najgore vrijeme za odraditi budući da su bili godišnji odmori. Nadalje, što se tiče 

socijale, napomenuo je kako svi moraju biti svjesni da dio pomoći koja se daje ide na 

invalidne osobe i ne mogu to odraditi, no složio se da ima osoba koji bi to mogli odraditi te 

napomenuo kako je to u planu. Osvrnuo se na problem javnih radova gdje ljudi nemaju 

položeno za rad strojevima.  



 G. Prašnički je napomenuo kako od svih tih korisnika novčane pomoći nema radno 

sposobnih koji bi to mogli odraditi.  

 G. Jančevec se uključio u raspravu napomenuvši kako to nisu osobe koje bi mogli 

ostaviti da samostalno obave zadani posao, a pogotovo ne da spaljuju granje.  

  

-Gđa. Kovač se osvrnula na pružni prijelaz u Kunovcu, te kako je od strane Kunovec 

Brega cesta u derutnom stanju i trebalo bi je sanirati. 

 Dogovoreno je da će se uputiti dopis Gradu Koprivnici za sanacijom predmetne 

prometnice, obzirom da je cesta u ingerenciji grada. 

 

 G. Salajec se osvrnuo na zamjenu stupova javne rasvjete te kako za sada nema ništa od 

toga. Općinski načelnik je pojasnio kako je općina dobila na znanje da će se vršiti radovi, ali 

to je u nadležnosti HEP-a. Što se tiče rasvjetnih tijela, pokusno su kupljene LED lampe i 

postavit će se od početka Ivanca na svaki stup obzirom da je pješačka staza kada stignu nosači 

za iste. Vrijeme će pokazati koliko će biti učinkovite.  

 G. Salajec je postavio pitanje da li se javna rasvjeta može aplicirati prema fondovima. 

G. Jančevec je pojasnio kako je moguće, te da smo već to i uradili no nažalost nismo prošli.  

 

 -G. Jančevec je prisutne upoznao sa prezentacijom LAG-a Podravine koja je održana 

ovih dana, te kako će se putem LAG-a aplicirati projekt rekonstrukcije društvenog doma 

Goričko za koju je pripremljena dokumentacija. Prvenstveno se namjerava izgraditi sanitarni 

čvor kojeg za sada nema, priključak na kanalizaciju je već izvršen, zamjenu kompletne 

stolarije, sanacija elektroinslatacije, limarski radovi. Vrijednost investicije bi bila 140.000,00 

kuna. Obzirom da smo dugogodišnji članovi LAG-a sredstva su nam osigurana.  

 Osvrnuo se na izgradnju staze u sjevernom dijelu Koprivničke ulice koja teče bez 

problema, te kako je uređen i dom u Pustakovcu i na vatrogasnom spremištu stavljena nova 

vrata, uređena limarija i prikupljaju se ponude za farbanje unutrašnjosti doma.  

 

 -G. Salajec je postavio pitanje priključka doma u Botinovcu na kanalizaciju, na što je 

općinski načelnik odgovorio kako nema financijskih prepreka za isto, te je isto i u planu.  

 G. Salajec je zamolio da se provjeri gdje je ostavljen izvod za priključak, jer odvod se 

nalazi na drugom kraju zgrade u odnosu na ostavljeni izvod.  

 G. Salajec je napomenuo kako su se Pustakovčani žalili kako im je općina uzela 1 

ključ, jer 1 ključ treba biti u prostoriji. G. Jančevec je pojasnio kako o tome odlučuje općinski 

načelnik, ali da je svakako u redu da je na općini 1 ključ obzirom da je općina i vlasnik 

objekta, ali svakako je vrlo zanimljivo jer se na općinu nije nitko došao žaliti. 

 

 -Gđa. Kovač je izrazila zadovoljstvo sa izgledom obnovljene školske zgrade u 

Kunovcu, a općinski načelnik je dao informaciju kako još uvijek nije sve isplaćeno, ali do 

kraja godine će svakako biti.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:45 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

              Zapisničar:                                                                            Predsjednik: 

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

 

 

  

  


