
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  11. siječnja 2019. 

 

 

 Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 11. siječnja 

2019. godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/01, Urbroj: 2137/09-19-1 od 7. 

siječnja 2019. 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. Damir Vrban, 

10. Anto Burušić. 

 

b) Nije prisutna Ivana Tubanović, članica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

koja je opravdala svoj izostanak.  

 

c) ostali prisutni: 

Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, Alen Jančevec – viši referent, 

zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

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

Botinovec-Kunovec u 2019. godini, 

2. Razno. 

 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda: 

-  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provođenju programa Pomoć u kući 

starijim osobama u razdoblju 1.1. – 31.12.2019. godine 

 

- Donošenje Odluke o neprihvaćanju dijela suvlasništva nak.č.br. 3202 (stara oznaka) 

odnosno k.č.br. 3023 (nova oznaka) u k.o. Kunovec 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice nije usvajan. 

 

 



Točka 1. 

 

G. Jančevec je napomenuo kako svake godine općina bira prijevoznika za prijevoz 

učenika na relaciji Kunovec-Botinovec koji nije financiran od strane županije već se 

financira iz općinskog proračuna. Ugovor je istekao završetkom godine, a budući da u 

ponedjeljak kreće drugo polugodište pokrenut je postupak nabave za odabir novog 

prijevoznika. Zatražene su 3 ponude i to od Čazmatrans prometa d.o.o., Silvija Turist i 

Rusak d.o.o., a dobivena je samo jedna i to od strane Čazmatrans prometa d.o.o. Ponuda je 

u identičnom iznosu kao i prošle godine sa PDV-om 34.125,00 kuna.  

Bez rasprave je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijeta 

ODLUKA  

o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na relaciji 

Kunovec-Botinovec-Kunovec u 2019. godini 

 

 Točka 2. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako svake godine prihvaća Sporazum o provođenju programa 

„Pomoć u kući starijim osobama“. Radi se o gerontodomaćici na području općine. Putem 

Kluba za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice koji je nositelj programa, uposlena je gđa. 

Adrijana Šegović iz Botinovca koja obilazi korisnike koji su uključeni u sam program. 

Sporazum je na iznos koji je isti kao i prošle godine od 32.914,00 kuna. Iznos je planiran u 

proračunu i planom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu.  

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Sporazuma o provođenju programa  

Pomoć u kući starijim osobama u razdoblju 1.1. – 31.12.2019. godine 

 

 Točka 3. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o stvari u izlaganju katastarske izmjere k.o. 

Kunovec. Općinsko vijeće je jednom donijelo odluku o postupanju u postupcima izmjere na 

način da se, ukoliko netko polaže pravo na vlasništvo, neku nekretninu, može uz pomoću 2 

svjedoka koji će potvrditi da on ili njegovi preci uživaju predmetnu nekretninu preko 40 

godina, općina odriče suvlasništva u korist stranke. Konkretno se radi o drugačijoj situaciji 

koja se nije mogla predvidjeti kod donošenja ranije odluke obzirom da je specifična, a to je da 

općina ima suvlasništvo u k.č.br. 3202 k.o. Kunovec koja je upisana na ime obitelji Bebek iz 

Kunovca, Jelačićeva 16. Općina nije direktno suvlasnik već je to bivša općina Koprivnica, a 

općina je pravni slijednik. Međutim, radi se o tome da su na predmetnoj nekretnini poprilični 

tereti upisani od ministarstva financija, porezne uprave obzirom da je bivša tvrtka „BIM“ u 

stečaju. Radi se o milijunskim teretima. Napomenuo je kako se općina ne može samo tako 

odreči, a g. Bebeku nije u interesu da dovodi svjedoke i dokazuje vlasništvo. Priznavanjem 

svog dijela nekretnine, općina preuzima i dio milijunskog tereta. Mišljenja je da općini ne 

treba taj dio jer dugovi u većini slučajeva prelaze vrijednost nekretnine. Ponovio je da je 

prijedlog da se općina odrekne suvlasništva u nekretnini, a sve zbog ranije navedenog.  

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o neprihvaćanju dijela suvlasništva na k.č.br. 3202 (stara oznaka) 

odnosno k.č.br. 3023 (nova oznaka) u k.o. Kunovec 

 

 

 

 



Točka 4. 

 

-G. Petričevića je interesiralo da li je općina pokopala Radiković Jeli iz Kunovca i da li 

je općina naslijedila njezinu imovinu. G. Jančevec je pojasnio kako općina po Radiković Jeli 

nije ništa naslijedila i nepoznato nam je tko je mogući nasljednik, te kako je zadnje što je 

općina dobila kao ošasnu imovinu je imovina Roberta Gabaj iz Kunovca. Obzirom da je to 

bilo prošli tjedan i nije održana rasprava ne može se sa sigurnošću tvrditi da će biti ošasne 

imovine, ali to su postupci koji traju. 

 

-G. Prašnički je postavio pitanje u kojoj je fazi projekt „Zaželi – zaposli“. G. Jančevec 

je napomenuo kako je službeni naziv projekta „Zaposli pa pomozi“ i u fazi je pokretanja. 

Raspisani je natječaj za zapošljavanje koji je otvoren do 18.01. na Zavodu za zapošljavanje. 

Zaposlit će se 4 žene koje će voditi brigu o 25 korisnika. Po odabiru žena kreće se sa 

edukacijom koja traje 160 sati, te nakon toga sa 1.03.2019. godine bi trebale početi raditi. 

Projekt se istovremeno provodi na području 7 općina i istovremeno idu edukacije i 

istovremeno bi svugdje trebale početi sa radom. Projekt traje 2 godine. Krajnji korisnici još 

nisu odabrani, jer isti ovise i o  Centru za socijalnu skrb koji također odlučuje o tome tko će 

imati pravo na program.  

 

-Gđa. Blažević je skrenula pozornost na javnu rasvjetu na kraju Koprivničke ulice 

odnosno na to da je zadnja lampa postavljena kod kućnog broja 108, a iza toga ima još 

nekoliko betonskih stupova na kojima nema postavljenih lampi. G. Jančevec je napomenuo 

kako je Elektra mijenjala rasvjetne stupove, ali nisu se kupovala nova rasvjetna tijela nego su 

se postavljala stara koja su bila uzeta iz prvog dijela Koprivničke prilikom zamjene sa LED 

rasvjetom, no obzirom da  nije bilo dovoljno lampi, morale su se naručiti, a budući da je 

tvrtka koja je postavljala sve bila na godišnjem nije se riješilo kako je bilo dogovoreno prije 

blagdana, ali biti će riješeno ovih dana.  

 

-Predsjednik se osvrnuo na naknadu članovima vijeća koja je u 2017. godini umanjena 

za 10% zbog financijskih problema. U međuvremenu se radila korekcija koeficijenata, pa je 

predložio da se naknade članovima vijeća vrate na staro, 400,00 kuna odnosno 300,00 kuna na 

nekoj od slijedećih sjednica. Radi se o malom iznosu, no stvar je principa. Napomenuo je 

kako se razgovaralo o tome da smanjenje bude samo do kraja 2017. godine.  

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 19:20 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

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

  

  

 

 

 

 

 


