
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  4. lipnja 2018. 

 

 

 Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 4. lipnja 2018. 

godine s početkom u 20,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/05, Urbroj: 2137/09-18-1 od 30. 

svibnja 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, 

 

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

Ivanec koji je opravdao svoj izostanak. 

 

 

c) ostali prisutni: 

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

Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referentica 

općih poslova, zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

3. Donošenje Odluke  o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

5. Razno. 

 

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

 

Točka 1. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je Odbor za financije i proračun je izradio 

prijedlog izmjena i dopuna proračuna. Napomenuo je kako smo prošli na natječaju za sjeverni 

dio nogostupa u Koprivničkoj ulici, od crkve niže dolje u ulicu i jedini ponuditelj se javio koji 

je dao ponudu cca 15 tisuća kuna više od procjenjene vrijednosti i temeljem toga se radi 



rebalans kako bi se osigurala sredstva da se tijekom izvođenja radova ne dese nepredviđeni 

troškovi. Povećanje je bilo i za mikročipiranje pasa, kao i za rješavanje problematike vrtića, 

točnije radi se o kazni koju smo dobili zbog prenatrpanosti grupa. Što se tiče samog vrtića, u 

situaciji smo da 9-ero djece ne možemo upisati jer nemamo prostor, a da bi ga osigurali uz to 

moramo dodatno uposliti i 2 tete. Od jeseni bi se krenulo sa rješavanjem problema i mišljenja 

sam da bi se sa tim planiranih 50 tisuća kuna mogli pokriti tih par mjeseci.  

 G. Jančevec je pobliže prisutne upoznao sa projektom za izgradnju nogostupa u 

sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu. 23. o.m. je bilo otvaranje 

ponuda, zaprimljena je 1 ponuda i to tvrtke Koming d.o.o. iz Koprivnice. Ponudili su cijenu 

koja je nešto viša od naše procijenjene vrijednosti projekta, što je u granicama normale, no 

obzirom da je to europski projekt, ne smije se donijeti niti odluka o odabiru ponuditelja ako u 

proračunu nema osiguranih sredstava. Ako se danas usvoji rebalans i isti po objavi stupi na 

snagu, procjena je da bi nakon proteka svih rokova, kroz nekakvih mjesec dana sklopio 

ugovor i počelo sa radovima.  

 Pročelnik je pojasnio kako je staza planirana ali kao projekat koji će se realizirati kroz 

dvije godine. Obzirom da će se cijeli projekat riješiti ove godine morali smo izbalansirati 

prihod i trošak. Za izgradnju parkirališta su povećana sredstva za 125 tisuća kuna, 

mikročipiranje je spomenuo načelnik, 33 tisuće kuna su tekuće donacije koje se odnose na 

političke stranke. Još jedna stvar je da su za 1.111.000,00 kuna podignuti prihodi radi pokrića 

minusa sa konačnog obračuna 2017. godine. Da bi se sve uskladilo, išlo je povećanje na 

prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni 400 tisuća i podignuta je renta od 600 tisuća kuna koja je 

objektivna. 

 Nakon rasprave jednoglasno su (sa 10 glasova ZA) donijete 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC  

ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

 

Točka 2.  

Općinski načelnik je obraložio da obzirom da je došlo do promjena u proračunu 

potrebno je izmijeniti i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Došlo je 

do promjena svote za izgradnju nogostupa u sjevernom dijelu Koprivničke ulice i proširenja 

parkirališta na groblju u Koprivničkom Ivancu. 

Bez rasprave je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) donijet 

PROGRAM 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

 Točka 3. 

 Pročelnik je pojasnio kako smo u obvezi ažurirati Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija. Napomenuo je kako se radi o ažuriranju 20. stranice Plana odnosno promijeni 

podataka o odgovornim osobama DVD-ova i njihovih kontakata, te da čak i da nema nikakvih 

promjena dužni smo plan ažurirati, a kroz mjesec-dva će se donijeti novi Plan koji je trenutno 

u izradi.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

 

ODLUKA 

o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 Općinski načelnik je se osvrnuo na prošlu sjednicu kada se nije moglo usuglasiti da li 

će se financirati, sufinancirati i u kojem omjeru. Dao je informaciju da je cijena 

mikročipiranja manja od ranije prezentirane odnosno 90,00 kuna sa PDV-om. Zamolio je 

vijeće da se izjasni da li će se financirati ili sufinancirati i u kojem omjeru.  

 Predsjednik je dao prijedlog da se financira u cijelosti. 



 Općinski načelnik je napomenuo je kako na prvu izgleda veliki trošak, no ukoliko 

šinteraj izađe na teren i pokupi psa, plaća se smještaj, čipiranje, čišćenje od parazita i dođe 

puno skuplje jer u prosjeku godišnje odvedu 20-ak pasa. 

 G. Prosenjak smatra da se vjerojatno izradio neki proračun koliko će to koštati, jer 

napominje da je mjesto puno pasa. Smatra da će trebati i apelirati i na skupljače da budu 

agilniji. Slaže se da se financira u punom iznosu, a kasnije će svatko biti odgovoran za psa. 

 Gđa. Kovač je mišljenja kako bi se svatko trebao pobrinuti za svoju životinju ako je 

već ima, no isto tako ako je to na dobrobit općine, slaže se sa financiranjem. 

 Pročelnik je mišljenja obzirom da je već pola godine i dok to krene da sigurno neće 

biti 500 pasa za čipirati u par mjeseci, ali će svakako biti putokaz za iduću godinu. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako nakon donošenja odluke ide obavijest, veterinar 

sa komunalnim redarom koji će to popratiti, napraviti zapisnik i onda će se znati koliko pasa 

ima, a opet je to svojevrsna baza za općinu. Smatra kako će svakako biti manji trošak nego da 

se ulovi na cesti i da se smještaj dnevno za 1 psa plaća 30 kn. 

 Gđa. Blažević je postavila pitanje zašto ne bi vlasnici sami plaćali mikročipiranje. 

 Gđa. Geršić je navela primjer ostavljanja pasa iz mjesta van naše općine gdje mi opet 

plaćamo kaznu odnosno imamo trošak zbrinjavanja jer je ulovljen na našem području. Smatra 

da bi se sa veterinarskom stanicom trebalo dogovoriti da budu fleksibilniji prema onima koji 

ispunili svoju zadaću. 

 G. Petričević smatra da se može do podataka obzirom da je vršeno cijepljenje. 

 G. Salajca je postavio pitanje da li se uhvaćeni psi mogu eutanizirati, na što je općinski 

načelnik odgovorio kako je to zabranjeno i podliježe kaznenom. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 5. 

 -Predsjednik je postavio pitanje gdje se stalo sa pregovorima oko naplate ekološke 

rente. 

 Općinski načelnik je dao informaciju oko naknade za zbrinjavanje otpada, te kako je 

prije tjedan dana održan sastanak na kojem je od strane odvjetnika Piškornice dano do znanja 

da se naknada ne može zvati na način naknade za opterećenje cesta, komunalna ili bilo što 

slično, te da oni ne mogu sudjelovati u djelomičnom sufinanciranju te naknade. To znači da 

oni taj dio troška ne mogu preuzeti na sebe obzirom da će biti manje otpada nego prijašnjih 

godina. Napomenuo je kako smo konačno dobili popis tko je na područje općine vozio smeće.  

Dogovor je da se ide prema tim JLS-e koji će se kontaktirati, da se vidi da li su oni spremni taj 

dio platiti. Osvrnuo se na odluku o ovrsi sa 100%-tnim iznosom, no tu odluku, ako će biti 

volje od druge strane da izvrši plaćanje na bilo koji način, a držimo se 30 kuna, nećemo 

provoditi. Odvjetnik je dostavio popis ovršenih JLS-a, među njima nije Rijeka jer ona je sa 3 

milijuna kuna, a u slučaju gubitka spora košta nas 200 tisuća kuna. Ide se sa JLS-ima s 

područja 4 županije jer one će i dalje voziti. Ako će se morati ići sa manjim iznosom morati 

ćemo mijenjati odluku. Dio općina se slaže da počinju plaćati od 1.01.2018., a svi osporavaju 

raniji period. Inzisitirao je da naknada bude u postotku jer nije isto na osnovnu cijenu dobiti 9 

ili 10%, jer ako se krajem godine podigne cijena, podići će se i naknada. Ako se ostane na 

razini 30 kuna a oni podignu cijenu zbrinjavanja na 500 kuna, biti će dosta teško doći do toga 

da se dobije povećanje, a s postotkom automatski ide povećanje. Iznio je mišljenje kako je sa 

JLS-ima trebalo razgovarati i prije godinu dana no ponovio je kako nismo imali informaciju 

koje su to JLS odnosno tko dovozi otpad. Budući da sada imamo taj podatak obavit će se 

razgovor sa predstavnicima odnosno načelnicima i gradonačelnicima, te da se konačno nešto 

dogovori i krene naprijed.  

 Predsjednika je zanimalo što će biti ako se krene u razgovore a druga strana odbije 

plaćati, na što je općinski načelnik pojasnio kako sve ostaje po ranije donesenoj odluci. 

Siguran je da ako se da nekom prilika da će i taj razmisliti, jer sve skupa predugo traje, a svi 

su dužni do 2022. godine voziti na to odlagalište.  



 Predsjednik je iznio mišljenje kako može doći do toga da se još 3-4 godine rastežu 

dogovori, u međuvremenu dođe do zatvaranja odlagališta jer će se napuniti i ostanemo bez 

ičega.  

 Općinski načelnik vjeruje da će i od strane Piškornice biti pomoć oko toga da se sve 

skupa pokrene, jer nikome nije u interesu da se to još razvlači 2 godine. Ako će doći do 

sudskog procesa svi moraju biti svjesni da nitko ne može znati ishod, šanse su 50:50. 

 G. Salajec se osvrnuo na informaciju da se ide s ovrhama unutar 4 županije koje tu 

voze, a Rijeke se bojimo jer je preveliki iznos, što znači da nismo sigurni da ćemo uopće od 

ikoga dobiti sredstva, odnosno naš odvjetnik nije siguran da li će to proći i da li je po zakonu. 

Smatra da se nemamo zašto bojati niti Rijeke, niti Splita niti Dubrovnika ako je po zakonu.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako je pravilnik važeći i po tome se radi, no stvar je u 

sudstvu odnosno sucima. 

 G. Salajec se slaže da se treba nagoditi i pridobiti sredstva, pa će se kasnije vidjeti 

kako dalje.  

 G. Prosenjak je mišljenja da treba sjesti sa njih 15-20 JLS-a koji su spremni platiti, 

naplatiti i temeljem toga obrađivati ostale. Manje-više su svjesni toga da ako su nešto i 

dopremili na odlagalište da bi trebali za to i nešto platiti. Bez razgovora neće biti ništa. 

Osvrnuo se na promjenu zakona i da se ide na sudsku praksu, odnosno jedinstveno sudovanje, 

što znači da ako je jednom dosuđeno tako, ne može drugi dosuditi drugačije. Bitno je početi, 

tako da se možemo na nešto pozvati. 

 Predsjednik se osvrnuo na to da je direktor Prekoma tvrdio kako njihove JLS neće 

plaćati naknadu već će plaćati njegovo komunalno poduzeće.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako Piškornica više ne sudjeluje u tome i zbog tog 

razloga treba razgovarati sa predstavnicima JLS-a. 

 Gđa. Blažević se osvrnula na održani sastanak napomenuvši kako joj nije jasna 

ponuda pomoći njihovog odvjetnika, jer smatra da je dosta čudno da bi odvjetnik suprotne 

strane općini nudio pomoć. Napomenula je da je zadnji sastanak išao sasvim u suprotnom 

smjeru od onoga što se pričalo na prošloj sjednici vijeća, što znači da su oni totalno 

promijenili priču, niti plaća Piškornica, nego mi imamo otvorene ruke i smatra da je od samog 

početka trebalo krenuti. Pravilnik je na snazi iako je njihov odvjetnik tvrdi oda nije i po 

pravilniku se naplaćuje.  

 Predsjednik je mišljenja kako je pozadina cijele priče nešto drugačija, ali vrijeme će 

pokazati.  

 G. Salajec je mišljenja kako tu ima nelogičnosti, jer proizlazi da je to teret JLS-e koje 

od toga nemaju ništa, jer odvoz otpada ne naplaćuju JLS nego tvrtka koja odvozi. 

 G. Prosenjak je napomenuo kako JLS sklapaju ugovor sa tvrtkom za odvoz smeća i 

oni su platiše. Osvrnuo se na tvrtku PREKOM koja ima ugovor sa JLS-ima sa svog područja i 

s njima dogovora.  

 G. Jančevec se osvrnuo na činjenicu da je g. Radiković direktor tvrtke PREKOM čiji 

su suvlasnici 11 JLS-a sa područja Međimurske županije i to poduzeće za njih sve odrađuje, a 

to je velika razlika od komunalnih poduzeća koja idu putem koncesija. Iz tog razloga g. 

Radiković može doći u općinu i govoriti u ime svih tih JLS-a. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na komunalna poduzeća čiji su suvlasnici JLS-e 

napomenuvši kako sigurno imaju razlike u cijeni i nije im sigurno svejedno kuda će se 

odvoziti otpad, jer cijena kod nas je puno manja nego na njihovom području.  

 Gđa. Blažević se osvrnula kako smo ulaskom u EU direktno prihvatili direktivu po 

kojoj se uvažava sudska praksa i to bi bila obveza našega sudstva, što  znači isti spor ista 

presuda. No, nažalost to se kod nas još uvijek ne provodi. Zanimalo ju je da li će se za JLS-e 

koji će platiti povući ovrhe. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako će se obaviti razgovor sa JLS-ima i ako će se ishod 

razgovora biti pozitivan najvjerojatnije će i sami uvjetovati da se ovrhe povuku, što opet znači 

da moramo promijeniti odluku.  

 



 -G. Prašnički se osvrnuo na tiskanje lista „Kresnica“ te izrazio nezadovoljstvo sa 

„samopromocijom“ načelnika u obraćanju mještanima. Smatra da bi trebalo spomenuti 

zamjenicu i Općinsko vijeće jer, kako je napomenuo, sve se odluke donose zajednički i 

dogovorom.  

 Općinski načelnik se nije složio sa konstatacijom te informirao prisutne da je i danas 

radio intervju za list i spomenuo kao su spomenuti svi. 

 

 -G. Salajec je spomenuo dječje igralište u Botinovcu na što je općinski načelnik dao 

informaciju kako je bio na terenu i zabilježio sve što treba popraviti i u Kunovcu i Botinovcu, 

te će se zatražiti ponude za popravak od ovlaštenih osoba za to.  

 

 -Predsjednika je zamolio da se prisutne upozna sa protokolom proslave Dana Općine, 

te apelirao da se pozivnice ne tiskaju na običnim papirima. Konkretno je postavio pitanje da li 

su u nedjelju u domu tamburaši, obzirom da NK Sloga ima gostujuću ekipu. 

Općinski načelnik je dao informaciju da će se kroz četiri dana odvijati nekoliko 

događaja. U petak 22.06. je gulašijada i prezentacija domaćih OPG-ova i OPG-ova 

prijateljskih općina Koprivnički Bregi i Drnje. Osigurani su štandovi, bude takmičenje između 

4 ekipe u kuhanju gulaša i biti će besplatna podjela gulaša, moći će se prezentirati vinari. 

Ugostitelj koji će sve voditi prodavati će bonove u iznosu od 10,00 kuna tako da će se moći 

platiti. U tom dnevnom sadržaju su i tamburaši. U subotu 23.06. imamo tradicionalno pečenje 

riba, sjednica će biti u popodnevnim satima tako da se može upriličiti paljenje kresa i imamo 

1. Krigl fest Kraft pivare, što je također prezentirano putem bonova. Dnevno su tamburaši i 

navečer je zabava uz tamburaški sastav. U nedjelju 24.06. ide se sa polaganjem vijenaca, 

sveta misa i u popodnevnom terminu nogometaši s područja općine derbi na igralištu Sloge. 

Zabava je uz tamburaški sastav „Miraz“. U ponedjeljak 25.06. je vatrogasno općinsko 

natjecanje u Kunovcu i otvorenje ploče Kunovečke bune. Što tiče kluba, osigurati će ih 

ugostitelj.  

Predsjednik je napomenuo kako je u nedjelju turnir te ga je zanimalo da li će općina 

pomoći u organizaciji hrane, no općinski načelnik je dobio informaciju da će to klub 

organizirati sam.  

Općinski načelnik je apelirao da se dostave članci za list „Kresnica“. 

 

-G. Salajec se osvrnuo na rad odbora za komunalno gospodarstvo i da li je održao koji 

sastanak. Osvrnuo se na saniranje puteva i postavio pitanje što je sa putevima koji će se očito 

zarasti, jer se već godinama nije po tom pitanju ništa rješavalo, a radi se o bankinama i putu u 

Botinovcu prema smetlištu. Smatra da nije dovoljno samo šljunčati nego čistiti i sa strane. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

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

 

 

  

  


