
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  17. rujna 2018. 

 

 

 Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 17. 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: 021-05/18-01/10, Urbroj: 2137/09-18-1 od 12. 

rujna 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. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

11. Anto Burušić. 

 

b) ostali prisutni: 

Uprava GKP Komunalac d.o.o. – Nataša Tetec, Dubravka Horvat, Goran Međurečan, 

Matija Torma, Saša Grubačević, Tanja Vukkušić, Robertina Zdjelar i Petrica Koštić, 

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

Ivan Lipuš – pročelnik i  Alen Jančevec – viši referent, zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvješće Mandatne komisije 

- Izbor člana Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, 

- Polaganje prisege člana Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, 

2. Informacija o prodaji udjela u trgovačkom društvu GKP Komunalac d.o.o. 

Koprivnica, 

3. a) Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP 

Komunalac d.o.o. Koprivnica, 

b) Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o., 

c) Donošenje Odluke o odvozu i sakupljanju otpada putem ugovora o koncesiji, 

4. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za odvoz i sakupljanje otpada na području 

Općine Koprivnički Ivanec,  

5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički 

Ivanec za 2018. godinu, 

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

Koprivnički Ivanec u naselju Goričko za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma 

u naselju Goričko“, 



7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz 

redovne djelatnosti VRAPČIĆ dječjeg vrtića Đelekovec, 

8. Donošenje Odluke o povećanju satnice stručnog suradnika (pedagoga) u 

VRAPČIĆ dječjem vrtiću, 

9. Razno.  

 

Predsjednik je predložio izmjenu točke 4. dnevnog reda na način: Donošenje Odluke o 

odabiru ponude tvrtke „Koming“ d.o.o. za vantroškovničke radove na „Izgradnji nogostupa na 

sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu. 
 

 Dnevni red sa izmjenom jednoglasno je prihvaćen. 

 

 Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice nije usvojen na sjednici. 

 

Točka 1. 

 Budući da je član Općinskog vijeća gospodin Aleksandar Potroško iz osobnih razloga 

svoj mandat stavio u mirovanje, za njegovog zamjenika Hrvatska seljačka stranka predložila 

je Antu Burušića iz Goričko, Goričko 32.  

Mandatna komisija je izvršila uvid u kandidacijsku listu Hrvatske seljačke stranke i 

utvrdila da se predloženi zamjenik člana nalazi na kandidacijskoj listi i da može obnašati 

dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća.  

 G. Burušić je položio prisegu.  

Predsjednik je čestitao novoizabranom članu i konstatirao da je sjednici prisutno 11 

članova Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Općinski načelnik je pozdravio prisutne te napomenuo kako su članovi vijeća zatražili 

prisustvovanje predstavnika tvrtke GKP Komunalac d.o.o.. Zamolio je prisutne goste da 

prezentiraju o čemu se točno radi i zamolio članove vijeća da se nakon toga uključe u 

raspravu. 

Nakon što su se svi prisutni predstavili, uvodnu riječe je dala gđa. Tetec koja se 

zahvalila na iskazu interesa članova vijeća da se tvrtka izprezentira. Osvrnula se na to da je 

sve krenulo od EU i Plana gospodarenja otpadom na osnovu kojeg je i RH donijela svoj plan 

gopsodarenja otpadom. Za cilj je u tom planu smanjenje količina otpada koje se odlažu na 

odlagališta. Okosnice tog plana su reciklažna dvorišta i komopstišta na kojima će se za 

recikliranje pripremati odvojeno prikupljanje otpada. Plan je sukladan okvirnoj deriktivi o 

otpadu kojom su određeni pojedini ciljevi u pogledu odvojenog prikupljanja otpada. Sastavni 

dio te direktive je plan sprečavanja nastanka otpada. Napomenula je kako je sve spomenuto 

kako bi se pobliže prisutni upoznali kako i od kuda je sve krenulo, te kakve su njihove 

obveze. Plan sprečavanja nastanka otpada odnosno mjere koje su uvedene odnose se na 

poticanje odvojenog sakupljanja otpada, što znači poticanje sakupljanje papira, plastike bio 

otpada, stakla, metalnog otpada i to sve na kućnom pragu odnosno naplata javne usluge 

prikupljanja komunalnog otpada, poticanja kompostiranja, informatička potpora samog 

praćenja sakupljanja tog otpada i edukativne mjere. Da bi sve JLS-e lakše pratile, ispoštovale, 

prilagodile se svim zakonima i uredbama, uočili su mogućnost uključivanja više JLS-a u 

zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i to na način koji je prezentirao g. Torma. 

G. Torma je napomenuo kako je raspisan javni poziv Grada Koprivnice za prodaju 

udjela u GKP Komunalcu d.o.o. Ono što je bitno iskaknuti u tom pozivu da je uvjet kupnje s 

intencijom u cilju organiziranja zajedničkih mjera u provođenju gospodarenja otpadom u 

svrhu kvalitetnijeg organizaranja komunalnih djelatnosti. Napomenuo je kako postoji 

mogućnost da više JLS-e mogu sporazumno osigurati zajedničko provođenje mjera 

gospodarenja otpadom, kao i obaveze JLS-a koje su iste na svom području dužne osigurati. 



Sve te mjere je lakše provoditi ako je više skupljeno. Pruža se mogućnost da se to organizira 

kroz trgovačko društvo koje osniva JLS i u kojem drži većinski dio dionica odnosno udjela. 

Do sada je Komunalac d.o.o. bio isključivo u vlasništvu Grada Koprivnice i tu bi kroz projekt 

prodaje simboličnog dijela (0,1% temeljnog kapitala) JLS ušle u temeljni kapital. Sve je 

zamišljeno da se JLS-ima olakša ispunjavanje obveza kroz trgovačko društvo.  

Gđa. Horvat je napomenula kako je jedna mjera zajedničko gospodarenje otpadom, a 

druga su mogućnosti vezane uz zajedničko organiziranje i obavljanje komunalne djelatnosti. 

Komunalac trenutno ima infrastrukturu da pokrije za određeni dio općina koji su sami odredili 

kao mogućnosti, kompletnu infrastrukturu i za jednu i drugu mjeru. Ono što je trenutno dosta 

intenzivirano je da se zbog novog zakona i novih cjenika koji moraju nastupiti od 1.11. kod 

svih, uključiti mora dosta parametara i oni su tu da pokažu što od toga mogu odraditi. 

Novčane kazne su dosta visoke i sve se reflektira na same građane. RH je od EU dobila 5 

godina odgode u odnosu na ostale zemlje članice, ali definitivno će i to biti premalo vremena 

obzirom da je razina odvajanja otpada u RH izuzetno niska. Koprivnica je sa okolicom na 

nekih 26% što je izuzetno visoko u odnosu na ostale gradove. Što se tiče samog Komunalca 

odnosno osnovne stvari koje su bitne je temeljni kapital od 189 milijuna kuna. Već duže 

vrijeme se razmatra mogućnost prodaje obzirom da su imali prelimirarne dokumente vezane 

uz sam zakon, a čekala se njegova primjena, te je napravljena procjena poduzeća kako bi bili 

transparentni sa svim dokumentina koje nude JLS-ima. Procjenu vrijednosti izradila je 

reviroska tvrtka iz Zagreba i procijenili su vrijednost poduzeća kao što je vrijednost temeljnog 

kapitala. U sastavu procjene su Koprivničke vode, Koming i dio Koprivnica plina. Što se tiče 

društvenog ugovora, pravnik je prezentirao samo dio, no osvrnula se kako je Gradsko vijeće 

podržalo ovakav model iz razloga što općine stječu dodatni kapital u svojim općinama a 

nemaju nikakav rizik poslovanja samok Komunalca u odnosu na buduća ulaganja. Komunalac 

je spreman za odvoza bio otpada, komunalnog otpada i za reciklažno dvorište tako da su u 

infrastrukturi spremni odmah početi sa radom. Bitno je spomenuti da imaju sve postojeće 

dozvole koje su potrebne od certifikata koje su jednom komunalnom poduzeću potrebne, a 

kako bi mogli obavljati posao kako treba. Komunalac će prodati maksimalno do 20 svojih 

udjela, 0,1% je jedano udio odnosno 189 tisuća kuna, pravo prvokupa ima samo Grad i nema 

mogućnosti da se proda privatnim osobama obzirom da uvijet sveg ovog poslovanja je da to 

bude JLS. Napomenula je da općina kupnjom udjela nema nikakvih dodatnih financijskih 

obveza. Komunalac općini mora pružiti infrastrukturu i kompletnu uslugu koju pružaju i 

građanima Koprivnice. Kada izađu novi cjenici koju su na čitanju u Gradu, od 1.11. odvoz 

komunalnog otpada će se vršiti 2 puta mjesečno, 4 puta mjesečno bio otpad, te po 1 mjesečno 

papir i plastika. Uključeno je mobilno reciklažno dvorište isto kao i besplatan odvoz za sve 

stanovnike određenog dijela građevinskog otpada. 

G. Grubačević je napomenuo kako građani mogu besplatno predati građevni otpad na 

reciklažno dvorište i dvije autoprikolice biorazgradivog otpada. Za jednu autoprikolicu može 

se dobiti 30 l komposta. 

Gđa. Horvatk je napomenula kako mogu ponuditi i komunalne djelatnosti kao što su 

usluge zelenih površina, različite mogućnosti povezivanja kroz tržnicu, neke usluge groblja te 

ostalih stvari kao što je održavanje javne rasvjet, nerazvrstanih cesta. Prednosti općine u 

zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom je da se dobije infrastrukture za koju su 

građani Koprivnice odvajali dugi niz godina i istu cijenu kao i građani Koprivnice neovisno o 

kilometraži. Bitno je napomenuti da imaju izgrađeno reciklažno dvorište te da je u planu 

gradnja novog reciklažnog dvorišta koje je aplicirano na natječaj. Za sortirnicu je napravljen 

iskaz interesa i rađene su projekcije za novu kompostanu koja je u planu kroz iduće dvije 

godine. Općina također ima mogućnost mobilnog reciklažnog dvorišta. Općina ima smanjenje 

raspisivanje natječaja jer se kroz njihove stručne službe koje su na raspolaganju po pitanju 

pomoći oko EU fondova i projekata i nema javnih nabava koje su opterećivale općine i 

koncesionare. Izuzetno je bitan projekt održivog razvoja i kazne su izrazito visoke i od njih se 

dobije maksimalna podrška i zajednička suradnja u svih projektima.  



Gđa. Zdjelar se osvrnula na projekt reciklažnog dvorišta koji je osuvremenjen kao 

koncept u odnosu na postojeće reciklažno dvorište koje je građeno 2004. godine i kapacitet 

koje ono omogućava je premali. Što se tiče Dobre navike usvoji, rađeno je u suradnji sa 

općinama i pokazalo se dobrim da neke zajedničke aktivnosti koje su iste za sve građane 

neovisno gdje žive, možemo raditi na jednaki način i angažirali su se kolege iz sektora i 

općine. Predviđeno je da grad bude taj koji koordinira tehnički dio oko javne nabave, a da se 

svaka općina prilikom izrade natječaja očituje koje vrste materijala i čega bude trebalo. Što se 

tiče spremnika, neke općine su imale ispunjene uvjete, a to su bili koncesijski ugovori 

regulirani sa zakonom i plan gospdoarenja otpadom. Za one koji su u tome uspjeli raditi će se 

javna nabava. Pokušavaju napraviti da kompostana tehnološki bude zapravo nešto što može 

pomoći da se proces kompostiranja ubrza. Predstoje natječaji za vozila i sortirnicu. 

Gđa. Horvat je nadopunila kako sve što je spomenuto raspisuje fond i ministarstvo 

zaštite okoliša, pogotovo za spremnike, s time da postoji  mogućnost, obzirom da velik broj 

općina nije uspio aplicirati u prvom krugu, da se podnese zajednički zahtjev i ministarstvo 

potakne da napravi još jedan natječaj bar za spremnike koje sufinancira fond. Pojasnila je da 

je dio vozila nov i jedni su od rijetkih koji imaju dvokomorno vozilo što znači da se u jednu 

komoru skuplja komunalni otpad, a u drugu se može skupljati bilo koja vrsta otpada ovisno o 

rajonu. Nadalje, posjeduju navlakač za reciklažno mobilno dvorište i niz ostalih stvari koje su 

potrebne. Dobili su dozvolu za gospodarenje sa papirom tako da imaju posebno izdvojen 

pogon gdje će se papir izdvajati u dodatne frakcije, ne samo u karton. Ukratko, imaju veliki 

opseg i kvalitetu pružanja usluga, neku sigurnost obavljanja posla, stalno zaposlene ljude koji 

kontinuirano rade i na kvalitetan način obavljaju svoj dio posla. Zadovoljavaju sve propise i 

mogu pomoći u zavoljenju propisa u odnosu na sve kazne, a koje nisu male. Prodaja udjela će 

biti definirana društvenim ugovorom, raditi će se jedan sporazum vezan uz zajedničko 

gospodarenje otpadom, drugi sporazum je vezan uz zajedničko obavljanje komunalnih 

djelatnosti ovisno kako koja općina ima potrebe. Struktura cijena se mora dijeliti na fiksni dio 

i na varijabilni dio. Fiksni dio po litri će biti jednak za sve građane Koprivnice i sve općine 

koje uđu u sastav Komunalca, dok varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika. 

Komunalni otpad ide dva puta mjesečno kako bi se smanjila razina komunalnog otpada na 

temelju čega se izračunava cijena kako bi sve zajedno 8 odvoza mjesečno građani imali, a 4 

su vezana na bio otpad, 1 na staklo i 1 na plastiku i papir i 2 mješani komunalni. O cijenama 

će se konkretnije razgovarati kada će iste biti odobrene.  

Gđa. Tetec je napomenula kako je intencija na tome da tko više stvara otpada više i 

plaća, te je zato taj fikani i varijabilni dio koji je uređen uredbom gospodarenja otpadom. 

Fiksni dio je isti za sve, a varijabilni ovisi o tome koliko smeća tko ima. 

G. Torma je pojasnio da se do 24.9. zaprimaju ponude po javnom pozivu, ali ako se do 

onda općina ne odluči, sve do prodaje tih 20 udjela je moguće sudjelovati. Na općini je da 

raspravi o tome. Ako se odluči o kupnji, Gradsko vijeće mora potvrditi tu odluku, jer općina 

putem ponudbene dokumentacije iskazuje interes. Nakon toga sklapa se ugovor o kupoprodaji 

poslovnog udjela između grada i općine, mogućnost plaćanja te vrijednosti je do 6 mjesečnih 

rata uz obvezu dostave garancije kao sredstva plaćanja. Nadalje, sklapa se društveni ugovor 

između svih općina i grada. Paralelno s time idu sporazumu koji su ranije spomenuti i kreće se 

u operativni rad. 

Općinski načelnik se osvrnuo na fiksni i varijabilni dio cijene, te postavio pitanje da li 

postoji vizija koja bi to otprilike bila cijena jer isto smatra dosta bitnom informacijom.  

Gđa. Horvat je pojasnila da je 0,38 kn po litri fiksni dio, ali to je neslužbena 

informacija dok grad ne potvrdi cjenik. Dok bi varijabilni dio iznosi 0,049 kn. 

Gđa. Tetec se osvrnula na cijenu napomenuvši kako su izradili korekciju cijena putem 

vanjske ustanove Ekoadria. Princip izračuna cijene je da su u fiksnom dijelu kompletno svi 

fiksni troškovi uključujući sve one troškove da bi se pokrilo normalno funkcioniranje firmi 

bez ikakve zarade. Od smeća se po novoj uredbi ne smije zarađivati. Cijenu nisu radili sami 

baš iz razloga da bude transprarentno i da svaka stavka u izračunu bude relevantna.  



Općinski načelnik je postavio pitanje da li postoji mogućnost izlaska iz vlasništva 

ukoliko bi se dogodile nepredviđene stvari, na što je g. Torma odgovorio kako općina ima 

slobodu da bude u društvenom ugovoru, a u drugom trenutku izađe. Bitno je da postoji jedno 

ograničenje u društvenom ugovoru, a to je da vlasnici budu JLS-e. Postoji mogućnost 

prvokupa članova društva, znači opet može kupiti grad ili neka druga JLS po istoj cijeni 

kupuje.  

Općinskog načelnika je zanimalo da li nakon uplate ima kakvih dodatnih izdataka za 

općinu, kao što je dokapitalizacija i slično, na što je gđa. Horvat ponovila kako općina nema 

nikakva ulaganja niti u sredstva, niti u strojeve, niti ljude. Dobiva se usluga fiksnog plus 

varijabilnog troška cijene i cijelokupnu uslugu kao i građani Koprivnice. Nadalje, svi koji se 

odluče na komopstiranje imati će mogućnost 10% niže cijene fiksnog dijela. Popunjavati će se 

upitnik sa izjavom o veličini spremnika koja je definira brojem članova u kućanstvu, definira 

da li će sam kompostirati. Postoji program za evidenciju i mora putem weba biti dostupno 

koliko se i kakvog smeća predalo. Isto tako, u razmatranju je mogućnost čipiranja vlastitih 

kanti i tu će biti mogućnost popusta. 

G. Prosenjak se osvrnuo na veličinu spremnika po članu domaćinstva napomenuvši da 

to odlučuje i kolika će biti cijena otpada. Obitelj od 4 člana može imati kantu od 120 l i puniti 

će je 15 dana. 

G. Koštić je napomenuo da se radi o izboru posude, jer ne može se domaćinstvu sa 1 

članom i domaćinstvu sa 6 članova omogućit da uzmu najmanju posudu. Domaćinstvo sa 1 ili 

2 člana može birati između male ili veće posude, dok domaćinstvo sa više članova može birati 

između srednje ili veće posude. U ponudi će biti dvije posude. Napomenuo je kako je odvoz 

obavezan 1 mjesečno i ako je kanta na pola prazna taj tjedan neće biti predana. 

Gđa. Horvat je napomenula kako varijabalni dio nikad nije dupla cijena jednog odvoza 

već jedan manji dio. 

G. Prosenjak je napomenuo kako je donijeta odluka da otpad naplaćuje po kilaži. 

Gđa. Horvat je pojasnila da sve ide po litraži, što znači da općine moraju posložiti 

odluke prema onom što odgovara.  

Općinskog načelnika je interesiralo da li navlakač može preseliti mobilnu reciklažnu 

stanicu s lokacije na lokaciju 

G. Jančevec je postavio pitanje da li, ukoliko se sklopi ugovor, općina ima obvezu 

nabave mobilnog reciklažnog dvorište, na što je gđa. Horvat odgovorila da nema potrebe jer 

tu uslugu Komunalac radi na području općine sa svojim reciklažnim dvorištem i može se 

koristiti i fiksno i mobilno reciklažno dvorište. Zato se i sklapa sporazum.  

G. Grubačević je pojasnio da će se napraviti raspored kada, gdje i koliko će biti 

mobilno reciklažno dvorište postavljeno i svi imaju mogućnost dovesti manje količine svih 

vrsta otpada. 

Gđa. Horvat je ponovila da općina nema potrebe stvarati troškove oko reciklažnog 

dvorišta i prolaziti procedure, jer koristi postojeću infrastrukturu Komunalca. 

Gđa. Blažević se osvrnula na veličinu spremnika i samačka domaćinstva, 

napomenuvši kako ima domaćinstva koja odvajaju otpad i nemaju mješanog komunalnog 

otpada, a prema prezentaciji moraju jednom mjesečno dati kantu, odnosno dobiti će račun bez 

obzira na to da li se kanta prazni ili ne.  

Gđa. Horvat je pojasnila kako je obveza jednom mjesečno odvoza i u tom slučaju se 

plaća fiksni i varijabilni dio samo jednom. Kante su čipirane tako da se može u svakom 

trenutku znati koliko puta je predano, a isto tako će i vreće imati bar kodove koje će se 

koristiti za plastiku tako dugo dok ne dođu kante.  

G. Grubačević je pojasnio kako će se dijeliti i vreće za plastiku i papir, svakome 

godišnje 12 vreća po jedna za plastiku i papir. To će biti konstantni mjesečni odvoz. 

Općinski načelnik je pojasnio kako je općina na natječaju dobila određeni volumen 

spremnika pa ga interesiralo da li će kante ići za sve iste ili prema veličini domaćinstva.  



Gđa. Horvat je pojasnila kako su kante dobivene na natječaj točno vezane za biootpad 

ili papir i plastiku i one su iste litraže i ne naplaćuju se po litraži, one se zasebno voze. 

Općinski načelnik je konstatirao da u tom slučaju nisu potrebne vreće nego treba kante 

čipirati.  

Gđa. Tetec je napomenula kako se plaća samo odvoz miješanog komunalnog otpada, 

bez obzira na veličinu kante za papir ona se ne plaća.  

Gđi. Blažević je interesiralo da li Komunalac ima jedinstvene cijene za sve općine ili 

je moguće, zbog specifičnosti općine obzirom da je na području iste odlagalište, da mještani 

imaju niže cijene odvoza.  

Gđa. Horvat je pojasnila kako tvrtka odlaganje plaća po kilaži neovisno o tome što je 

tu Piškornica, tako da nema mogućnosti za nešto takvo. 

G. Salajca je interesiralo koja su prava općine oko formiranje cijene odvoza, ukoliko 

se odluči na kupnju udjela, obzirom da se konkretna cijena nije spomenula već da litraža ovisi 

o članovima domaćinstva.  

Gđa. Horvat je pojasnila kako je cijena za cjelokupno građanstvo u Koprivnici i nije 

po članu domaćinstva nego po volumenu, a koji će jednočlana i dvočlana obitelj moći birati 

između 80 i 120 litara, tročlana do peteročlana obitelj između 120 i 240 litara, dok će za više 

od pet člana biti veći spremnici. Što se tiče cijene, dana je informacija od koje ne bi trebalo 

biti velikih odstupanja, te će nakon par dana dostaviti cjenik nakon službene potvrde. 

G. Koštić je napomenuo kako će cijena biti ista kao i u Koprivnici.  

Gđa. Horvat je dopunila da se cjenici formiraju svaku godinu ovisno o ulaganjima 

firme. Cijena može kroz godine kada se infrastruktura posloži ići dolje ili gore, ovisno o  

kakvim se situacijama radi. Izračun cijene nije jednostavan u smislu svih parametar koje 

moraju uzeti u obzir, a koje kontrola i revizija nalažu.  

G. Prosenjaka je interesiralo tko određuje litražu po osobi. Gđa. Horvat je pojasnila da 

to određuje sama obitelj koja će dobiti upitnik i odabrati između dvije kante. 

Općinski načelnik je konstatirao da se za kantu od 120 litara koja je čipirana, a ne 

napuni se u dva tjedna već ide odvoz jednom mjesečno, kod preuzimanja očita bar kod i 

evidentira se 1 odvoz mjesečno. 

G. Torma je ponovio informaciju da osim investicije od uplate udjela u svoti 189 

tisuća kuna, općina nema nikakve druge investicije prema društvu. 

 Nakon rasprave gđa. Tetec je još jednom zahvalila na iskazanom interesu. 

 

 Točka 3.a,b,c. 

G. Salajec je dao prijedlog da se točka 3a. i 3b. prolongiraju zbog nedostataka 

informacija, cjenik ne došao i smatra da ne možemo danas donijeti odluku budući da će nam 

tek za dva dana dostaviti tražene cijene. Također smatra da je vrlo neozbiljno doći prezentirati 

nešto takvo bez važećeg cjenika.  

Općinski načelnik se osvrnuo na reciklažna dvorišta napomenuvši kako mobilno 

reciklažno dvorište košta 250 tisuća kuna jedno, a mi moramo imati dva, s time da mora biti i 

zaposlenik koji će u vrijeme rada dvorišta biti prisutan i kamion navlakač koji će to pomicati 

po potrebi. Napomenuo je kako je to veliki trošak, a osim toga i lokacije moraju biti uređene. 

S druge strane pozitivno je što općina nema takve troškove ako se krene sa Komunalcem.  

Otvorila se rasprava oko odvajanja otpada, naplate i veličini spremnika u kojoj su uz 

općinskog načelnika sudjelovali g. Prosenjak, gđa. Blažević. 

G. Prosenjak se osvrnuo na usporedbu troška te napomenuo kako ulazak sa udjelom 

prema ulaganjima u reciklažna dvorišta svakako bude jeftiniji. Smatra da će svakako morati 

ponuditi ugovore i ukoliko u istima neće biti nešto što mi smatramo da treba, neće se 

potpisivati. Smatra da je prezentacija sasvim u redu. Nadalje, Drava-Kom je firma u začetku i 

pitanje kako će to funkcionirati, a vozni park je dosta star.  

 Gđa. Kovač se ne slaže sa donošenjem odluka već na današnjoj sjednici, obzirom da se 

tek danas Komunalac prezentirao. Smatra da bi to trebalo dobro prodiskutirati. 



 G. Petričevića je interesiralo kako to da sve druge općine to imaju, a mi nećemo trebati 

imati, te zar i druge općine nemaju komunalno poduzeće koje bi bilo takvo kakvo je u 

Koprivnici. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na prezentaciju za Dravu-Kom napomenuvši kako je isto 

ponuđeno i s njihove strane, dok kompostište nemaju, a Komunalac već sve ima riješeno i sa 

svim dozvolima. 

G. Prosenjak je napomenuo kako komposište treba izgraditi i financirati, a financirati 

će vlasnici udjela. Smatra da su ovo samo početni ulozi kako bi se registrirala tvrtka, iza 

registracije tvrtke sve ono čega nema, morati će se napraviti i to će se financirati. 

G. Prašnički se slaže sa navodima g. Prosenjaka no osvrnuo se na početne uloge u 

Drava-Kom i Komunalac. 

Gđa. Blažević je napomenula da je razlika u tome da će se kod Drava-Koma stalno 

nešto morati izdvajati budući da je tek u začetku osnivanje tvrtke, a kod Komunalca se 

jednom uplati udio.  

Općinski načelnik se osvrnuo na rok do kojeg se sve mora uskladiti (1.11.) te 

napomenuo da oni koji ga neće ispoštovati, plaćaju penale.  

Predsjednik je zbog svega navedenog u raspravi predložio da se na današnjoj sjednici 

ne donose odluke o bilo kojoj opciji, već da se sve dobro razmotri i pripremi za slijedeću 

sjednicu koja bi trebala biti kroz tjedan dana.  

 Općinski načelnik je napomenuo da se danas ne mora donijeti odluke ako tako vijeće 

odluči, ali da se sjednica neće sazivati samo zbog jedne točke, na što je predsjednik odgovorio 

kako je već bilo takvih situacija i neće biti prva. 

 Gđa. Kovač je istaknula da se slijedeća sjednica ne mora platiti ako je problem trošak, 

ali je mišljenja da ovo nije odluka koja se može donijeti u roku pola sata odmah.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako se može odluka donijeti, ali to ne znači da će se 

sporazum i sklopiti. Naglasio je da je s razlogom pitao da li se može izaći iz svega ako se 

nećemo s nečim slagati. 

 Zamjenica općinskog načelnika se osvrnula na raspravu napomenuvši kako su 

dobiveni materijali i sve je rečeno u prezentaciji. Plus u svemu je da se može dobiti i mobilno 

reciklažno dvorište. 

 Predsjednik smatra da je to sve u redu, ali oni su izabrani ispred svojih stranaka i 

smatra da bi o svemu tome trebali ostali biti i upoznati. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je HSS unutar pet dana od dana sazivanja do 

sjednice održao sastanak i donio svoj stav. Nastup da bi se svi ponovno morali sastati zbog 

toga što ostale stranke unutar tih pet dana nisu uspjele prodiskutirati materijale i zauzeti svoje 

stavove, smatra dodatnim troškom održavanja sjednice. 

 Gđa. Blažević se pozvala na statut i poslovnik napomenuvši da se prije izglasavanja 

dnevnog reda trebala dati izmjena istog, te dok se krene u raspravu mora se i postupiti po 

dnevnom redu. Shodno tome smatra da se danas treba donijeti odluka.  

  

Gđa. Kovač je zatražila stanku od 5 minuta ispred kluba HDZ-a. 

 

 Nakon stanke predsjednik je dao na raspravu točku 3b) osnivanje trgovačkog društva 

Drava-Kom d.o.o. 

 Gđa. Kovač se osvrnula na ulog od 40 tisuća prilikom osnivanja tvrtke te zamolila da 

se još jednom pojasni da li su bila spomenuta bilo kakva daljnja ulaganja, na što je gđa. 

Blažević odgovorila da postoje ulaganja jer kako se dijeli dobitak, tako se prema udjelima 

dijeli i gubitak. Predsjednik se nije složio sa time napominjući kako je napomenuto da nema 

daljnjih ulaganja.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da svaki mještanin koji je odvezao otpad na 

Piškornicu je po tono morao platiti 340,00 kuna i nitko zbog toga ne vozi, već je najlakše 

odložiti na divlje deponije u koje sad moramo uložiti za sanaciju i nadzor. Kod Komunalca je 



odvoz građevinskog otpada besplatan. Nadalje, Piškornica nema kompostište, reciklažno 

dvorište i samim time idu 2 kontejnera mobilne jedinice koje koštaju pola milijuna i trošak 

zaposlenika. Sve su to troškovi i ulaganje. 

 G. Salajec je zaključio da, obzirom postoji rok do 1.11.2018. godine, općinsko vijeće 

ne mora na ovoj sjednici donijeti odluku, te kako općina ne mora biti među prvima da pristane 

bilo koju opciju. Složio sa gđom. Blažević da se mora donijeti nekakva odluka, ali do 1.11. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na prezentaciju Piškornice te pročitao prijedlog društvenog 

ugovora iz kojeg proizlazi da sve što će se naknadno nabavljati da bi društvo funkcioniralo 

treba kupiti, a kupit će JLS-e koji su članovi društva. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na primjer Piškornice d.o.o. gdje je općina u svojih 10% 

suvlasništva morala sudjelovati sa 10% sredstava, te kako su svi sa time dobro upoznati.  

 

 Nakon rasprave predsjednik je dao na raspravu točku 3c – odvoz i skupljanje otpada 

putem ugovora o koncesiji. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je i sam bio mišljenja da se na dosadašnji način 

uredi skupljanje i odvoz otpada, međutim rok da se sve uskladi je 1.11., a mora se izvršiti 

promjena plana gospodarenja otpadom jer je u istom navedeno skupljanje po kilaži i još jedan 

manji trošak za općinu je definitivno rediklažno dvorište. 

 G. Jančevec je ispravio općinskog načelnika napomenuvši kako nije potrebno 

mijenjati plan gospodarenja otpadom već odluku o načinu skupljanja koja će se morati 

mijenjati bez obzira na što se vijeće odluči, jer mora biti skupljanje po volumenu.  

 G. Petričević se referirao na g. Jančevca da se prilikom donošenja odluke povodilo s 

time da je najpoštenije skupljanje, odvoz i naplata po kilaži. 

 G. Jančevec se složio s konstatacijom da to jest najpoštenije, ali se radi o tome da 

nema te firme koja će to na takav način odraditi i koja to želi. Piškornica to ne može, a 

Komunalac su svi danas čuli. Jedini koji su to uspjeli uvesti je Grad Krk no nakon kratkog 

vremena su odustali od toga. Na području cijele RH se ide na volumen zato jer je ne moguće 

izvagati količinu koja će se predati. G. Prosenjak se uključio u raspravu napomenuvši kako je 

to moguće budući da kanta ima svoj čip, ali postupak je puno duži i skuplji. 

 Nakon rasprave točka 3a) – Odluka o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica sa 5 glasova ZA i 6 glasa SUZDRŽANA nije 

donijeta 

 Točka 3b) – Odluka o osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o. sa 5 

glasova PROTIV i 6 glasa SUZDRAŽANA nije donijeta 

 Točka 3c)  - Odluka o sklapanju ugovora za odvoz i sakupljanje otpada na 

području Općine Koprivnički Ivanec sa 5 glasa PROTIV i 6 glasa SUZDRŽANA nije 

donijeta. 

 

 Točka 4.  

 G. Jančevec se osvrnuo na izgradnju nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice 

u Koprivničkom Ivancu, te da da je ista sa prvim dijelom radova kod škole i nakon toga se 

kreće sa postavom rubnjaka i slivnika te asfalt i završni radovi. Predmetna ponuda nije u 

troškovniku jer se radi o stvarima koje ne mogu biti financirane sredstvima fondova EU a 

nužne su i potrebne da se riješi problem oborinske odvodnje i općina bi ih trebala sama 

isfinancirati. Pojasnio je kako se radi o tome da tamo gdje se radi pješačko-biciklistička staza 

više nema graba, kuće su na cijeloj dionici blizu ceste i oborinsku vodu sa krovova je 

potrebno odvesti, a ukoliko se neće postaviti kanalice koje su predmet ponude, voda će 

ljudima ići pod temelje. Kanalice bi se ugradile i tu vodu puštale na stazu u šaht putem cijevi 

oborinske kanalizacije koje su postavljene ispod staze u tri točke, ovisno o nagibu ceste. Prva 

točka je kod crkve gdje se spaja sa postojećom, druga točka je u kanal između Blaževića i 

Mihoteka i treća točka se spušta na kraju Koprivničke ulice. Pojasnio je kako se staza gradi uz 

kolnik do parcela bez zelenog pojasa između kolnika i staze, već između staze i kuća ovisno 



da li bude prostora. Obzirom na to pojavio se problem odvodnje vode sa krovova i upravo 

tome služi predmetna ponuda i vantroškovnički radovi.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA  

o odabiru ponude tvrtke „Koming“ d.o.o. za vantroškovničke radove na 

„Izgradnji nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu“ 

 

Točka 5. 

 Pročelnik je pojasnio kako su najbitnije stranice polugodišnjeg izvještaja stranice od 2 

do 7. Vidi se izvršenje 2017. sa usporedbom od prošle godine, s time da su bile porezne 

promjene i teško je baš neku usporedbu napraviti. Ostvarenje prihoda za prvih 6 mjeseci je 

nešto više od 50% što je logično jer se nije ostvario dio pomoći koje očekujemo za izgradnju 

pješačko-biciklističke staze. Najbitnije u pozitivnom smislu su prihodi od poreza koji je 

ostvaren sa 121,74%. Kod planiranja proračuna je spomenuto da se zbog porezne politike 

mijenja način utvrđivanja i obračuna poreza i bili smo oprezni kod planiranja, ali ispada da su 

naši proračuni bili dobri i ostvaren je prihod veći od očekivanog. Uplate od komunalne i 

grobne naknade biti će vidljive kod konačnog obračuna budući da je razrez išao u 7. mjesecu. 

Kod rashoda nije bilo puno prebacivanja. Rashod kod građevinskih objekata je vrlo mali baš 

zbog toga što je spomenuto, tek će se prema započetim radovima otvarati troškovi. Isto tako je 

i kod prodaje zemljišta, obzirom da je isplata na rate biti će vidljiva tek kod godišnjeg jer ide 

u drugoj polovici godine. Kod ovog obračuna se knjiže i koriste samo stvarni troškovi i 

prihodi.  

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2018. GODINU 

 

 Točka 6. 

 G. Jančevec je pojasnio kako je putem LAG-a Podravina raspisan natječaj iz Mjere 07, 

tipa operacije 3.1.1.1. gdje postoji fond odobrenih sredstava u iznosu od 139.560,00 kuna. U 

toj svoti se na domu Goričko planira izgradnja sanitarnog čvora kojeg za sada u domu nema, 

popravak plafona koji je dosta derutan, unutarnji i vanjski zidovi, keramičarski radovi, 

kompletna stolarija, struja, limarija. Bitno je napomenuti da su to sigurna sredstva budući da 

natječaj ide putem LAG-a i biti će raspodijeljena po članicama. To je projekt za koji nije bila 

potrebna građevinska dozvola budući se radi o rekonstrukciji postojećeg doma i bilo je 

dovoljno izraditi glavni projekt i na taj način kandidirati. 

 G. Petričevića je interesiralo da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi za taj dom, na 

što je g. Jančevec pojasnio kako je dom Goričko u potpunosti u vlasništvu općine, jer da nije 

ne bi se moglo ni kandidirati na natječaju. 

 Bez rasprave jednoglasno je (sa glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Ivanec 

u naselju Goričko za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko“ 

 

 

 Točka 7. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je već poznato da je Općina Drnje izašla iz 

vrtića Vrapčić, te je sada centrala u Đelekovcu te smo u obvezi donijeti novi sporazum o 

uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec. Radi se 

o promjeni adrese i konsolidacija vrtića ide na Općinu Đelekovec. 

 G. Petričevića je interesiralo da li je ravnateljica ostala ista, što je općinski načelnik 

potvrdio. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 



ODLUKA 

o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti 

Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec 

 

 Točka 8. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o pedagoginji koja je do sada radila na pola 

radnog vremena i pokazalo se da to nije dovoljno obzirom da se nije mogla kvalitetno 

posvetiti svakoj podružnici. Dosadašnja pedagoginja je otišla u Zagreb na puno radno 

vrijeme, ali postoji bojazan da se možda neće moći ni uposliti nova osoba na pola radnog 

vremena, te je predložio da se zbog potrebe, satnica poveća na puno radno vrijeme. Troškovi 

se svakako dijele na 6 općina osnivača. 

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) dana 

SUGLASNOST 

na povećanje satnice stručnog suradnika (pedagoga) u  

Vrapčić dječjem vrtiću 

 

 Točka 9. 

 -Općinski načelnik je pojasnio potrebu upošljavanja zdravstvenog djelatnika u vrtiću, 

a na inicijativu roditelja. Razlog zbog kojeg to traže je po njegovom mišljenju ali i iskustvu 

obzirom da mu dijete pohađa vrtić, nevjerojatan u tolikoj mjeri da nema smisla upošljavanja 

takvog djelatnika. Naime, radi se o tome da kad roditelj ujutro doveze dijete u vrtić, 

zdravstveni djelatnik utvrdi da li je dijete bolesno ili ne. Prošle godine se desila epidemija u 

maloj grupi, ali prvenstveno se radi o neodgovornosti roditelja koji na način dovoženja 

bolesnog djeteta u vrtić riskiraju zdravlje ostatka grupe. Iz tih razloga bi se sad trebao 

zaposliti zdravstveni djelatnik. Druge općine za to nisu zainteresirane i to je direktni udarac na 

proračun Općine Koprivnički Ivanec. Postavio je pitanje članovima vijeća da li to ima smisla. 

 Članovi su se složili da nema.  

 G. Vrban je napomenuo kako bi jedan zdravstveni djelatnik bio na svih 6 općina jer se 

mora sastati vijeće roditelja, te kako epidemija nije bila samo u Ivancu. 

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju da je za sječu granja uz poljske puteve dobivena 

ponuda u svoti 25 tisuća kuna, za lokacije Botinovec, Kunovec i Ivanec. Dogovoreno je da bi 

se krenulo sa radovima još ovaj tjedan te će se vidjeti kojom dinamikom će se rješavati. 

Napomenuo je da su se ti radovi izvodili zadnji puta još u vrijeme pokojnog načelnika Čevisa. 

 

 -G. Prašnički se osvrnuo na prolaz kamiona Komunalca i Piškornice kroz ulice Matije 

Gupca i Braće Radić, a ne po službenoj cesti za Piškornicu, te kako su se roditelji požalili na 

neprilagođenu brzinu istih. Zatražio je da se uputi dopis da se ne prolazi kroz Ivanec. 

 Općinski načelnik je zamolio policiju da pojačaju nadzor budući da se kamionima 

unatoč zabrani voze kroz Ivanec. Zamolio je sve koji vide da se kamion poslika i dostavi 

podatak o tome u općinu. Složio se da postoji službeni put kojim se ne žele služiti. 

 Nadalje, dao je informaciju je na odlagalištu „Prosišće“ postavljeni stup, ide kamera 

koja će biti bežično spojena sa općinom i naplaćivati će se kazne prema odluci. Osvrnuo se na 

količinu i vrstu otpada koja bi trebala biti zbrinuta na Piškornici, ali je ljudi prolazeći uz put 

odbace uz cestu. 

 G. Petričević se osvrnuo na lokaciju prema aerodromu koja je zatrpana građevinskim 

otpadom. 

 

 -Predsjednika je zanimalo u kojoj su fazi razgovori sa JLS-ima u vezi komunalne 

rente, na što je općinski načelnik dao informaciju kako je sa okolnim općinama razgovarao te 

je obećano da će predmetno staviti na svoja općinska vijeća, te kako nije optimističan oko 

toga. Nadalje, oni koju su dobili opomene, očitovali su se način da čekaju ishod sudskog 



procesa. Mišljenja je da ne treba više čekati, već sve poslati. Od HAOP-a su dobiveni podaci 

da još nisu upisani svi podaci o količinama i kada pristignu zatraženi podaci krenuti će se u 

daljnji postupak. Volje rješavanja na mirni način okolnih općina ima, ali ako se ne riješi do 

10. mjeseca idu sigurne ovrhe. 

 Predsjednik smatra da sve to predugo traje, te kako je bilo nuđeno bar nešto a mi to 

nismo prihvatili, sa čime se općinski načelnik nije složio, te napomenuo kako nije u pitanju 

par mjeseci već dvije godine u kojima se nije ništa poduzelo.  

 

 -Gđa. Kovač je zatražila informaciju oko očitovanja škole na općinski dopis za 

problematiku vrtića te podijelila informaciju kako se školski odbor sastao i prije ljetni 

praznika i da nemaju ništa protiv toga, te joj nije jasno gdje je zapelo. Općinski načelnik je 

dao informaciju kako nije donijeta nikakva odluka po tom pitanju te kako je sama ravnateljica 

napomenula da općina mora sama ispalcelirati tu parcelu kako bi mogli predati zahtjev.  

 G. Jančevec je pojasnio kako je dobivena informacija da se školski odbor sastao te da 

nije donijeta nikakva odluka, a sve iz razloga jer su od županijske službe dobili informaciju da 

bi općina trebala prvo napraviti parcelaciju na čestici škole, sprovesti je u katastru i da bi se 

tek nakon toga školski odbor mogao očitovati, a nakon njega županijska skupština. Smatra da 

je to nemoguće, te je postavio pitanje što u slučaju da se to sve i odradi i županijska skupština 

kaže da oni to ne daju. Nadalje, općina ne može parcelirati nešto što nije u njenom vlasništvu. 

Kompletna ta čestica stoji na OŠ Koprivnički Ivanec, ne na općinu i parcelaciju može 

napraviti škola odnosno županija. Općina je napravila ono što je mogla a to je prijedlog 

parcelacije koji ne može biti predan u katastar na ovjeru. Bitno je napomenuti da i to što je 

izrađeno je prema uputi predsjednika županijske skupštine g. Pintara koji nam je pismeno 

odgovorio da se tako postupi, a sad ravnateljica priča da to nije dobro i nije došlo na dnevni 

red školskog odbora. Prema svemu tome, opet se može uputiti dopis županiji da se očituje što 

je potrebno uraditi.  

 G. Prosenjak smatra da ih treba javno prozvati da rade suprotno interesima općine.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako se tri mjeseca nije ništa poduzelo, a mogli su 

prije ljetnih praznika donijeti odluku. Općina mora donositi odluke da se smještaju djeca u 

gradske vrtiće, a zgrada vrtića je izgrađena sredstvima općine. 

 

-Zamjenica općinskog načelnika je gđi. Kovač dala informaciju kako je cesta od pruge 

u Kunovcu prema gradu poslikana i dopis je upućen komunalnom redaru grada.  

 -G. Salajca je interesiralo da li je moguće pokositi grabe na području općine s jedne i 

druge strane, te što poduzeti da se to riješi i uz županijsku cestu, na što je općinski načelnik 

odgovorio da će to biti u sklopu malčiranja, a za županijsku cestu je potrebno slati dopis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:30 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

              Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

   Alen Jančevec, mag.oec., v.r.                                                     Mihael Sremec, dipl.oec. 

 

 

  

  


