
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  30. siječnja 2019. 

 

 

 Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 30. 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: 021-05/19-01/02, Urbroj: 2137/09-18-1 od 25. 

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. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

11. Anto Burušić. 

 

b) ostali prisutni: 

Gordana Mikulec – knjigovotkinja DV Vrapčić, Mario Švegović – općinski načelnik, 

Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen 

Jančevec – viši referent, Mihaela Husnjak – knjigovotkinja i Dubravka Bebek – 

referentica općih poslova. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu Dječjeg vrtića 

Vrapčić Đelekovec, 

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu, 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec, 

5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća iz Proračuna 

Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu, 

7. Donošenje 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  2019. godine, 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji sa tvrtkom „JLK Production 

s.r.o.“ iz Slovačke Republike, te o pokretanju postupka prijave na natječaj „Europa za 

građane“, 



9. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na području k.o. Koprivnički 

Ivanec, 

10. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinicu u kampu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

11. Donošenje Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec, 

12. Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2019. godini, 

13. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, 

14. Suglasnost na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg 

vrtića Vrapčić Đelekovec, 

15. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, 

16. Razno 

 

Predsjednik je obavijestio prisutne da se 14. i 15. točka dnevnog reda vezane uz vrtić 

skidaju sa dnevnog reda prema zaprimljenom naputku iz vrtića, te da dopunu dnevnog 

reda: 

 

- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec, 

- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog 

vijeća Općine Koprivnički Ivanec, 

- Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec – 

zimska služba, 

- Razmatanje ponude Općine Drnje za kupnju poslovnog udjela u TD „Glas Podravine“ 

d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju. 

 

Dnevni red sa dopunama jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

 Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

 Točka 1. 

 

 Gđa. Mikulec je pojasnila izmjene i dopune financijskog plana dječjeg vrtića uz 

obrazloženje kako je isti rađen pred sam završetak godine a nisu se konzultirali sa općinom za 

sredstva koja su bila neophodna, tako da sam financijski izvještaj za 2018. godinu bude kakav 

bude. U fazi je priprema i predaja u nadležne institucije, a kroz par tjedana će doći i do 

općinskog vijeća na usvajanje. Rebalans se radio iz razloga što su pojedine podružnice vrtića 

odnosno općine imale višak sredstava i tražile su da se taj višak potroši, odnosno da osnivači 

prebacuju manje sredstava. Tako se radio rebalans i za Ivanec gdje je zbog manjeg broja djece 

manja i uplata i stavljen je minus na konto naknade troškova zaposlenih 8 tisuća kuna te je i 

prihod od uplate roditelja stavljen manji od 8 tisuća kuna. Napomenula je kako je to jedina 

promjena vezana uz podružnicu vrtića u Ivancu. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu  

Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec 

 

 

 

 

 



Točka 2. 

 

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

proračuna. Isti se radio zbog novog projekta „Europa za građane“ sa 139 tisuća kuna, a ista 

sredstva u svoti 120 tisuća kuna bi trebali dobiti od EU ukoliko prođemo na natječaju, dok je 

naših preostalih 19 tisuća kuna. Nadalje, izrađuje se procjena vrijednosti za zonu i 

ustrojavanje registra imovine u svoti 112 tisuća kuna na način da se objedini jedna parcela 

općinskog zemljišta, a druga državnog.  

 Pročelnik je napomenuo kako je rebalansom potrebno napraviti i preraspodjelu 

sredstava izmjere za koju je sklopljen ugovor između državne geodetske uprave, županije i 

općine. Mijenja se shema plaćanja na način da županija više neće dobivati račune za svoj dio 

odnosno postotak po ugovoru, već će ti računi  dolaziti direktno na općinu, a županija će ih 

plaćati putem cesije. Radi se o 2 računa od 70 tisuća kuna od ove godine i 1 račun od 80 

tisuća koji se odnosi na prošlu godinu ali je ove godine ovjeren od strane DGU te se samim 

time stvara i DVO. Znači za 150 tisuća kuna se diže trošak katastarske izmjere. Prihod se diže 

na kontu poreza. 

 Jednoglasno su (sa 11 glasova ZA) donijete 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA  

ZA 2020. I 2021. GODINU 

 

Točka 3. 

 

 Općinski načelnik je obrazložio izvješće o radu za drugu polovicu 2018. godine. 

Krenulo se sa izgradnjom nogostupa u sjevernom dijelu Koprivničke ulice koji je bio najveći 

projekat u 2018. godini. Završavali su se radovi na parkiralištu groblja u Koprivničkom 

Ivancu. Donijeta je odluka o kupovini udjela u Komunalcu. Uređen je Društveni dom u 

Pustakovcu i kupljena nova vrata. U Botinovcu je dom priključen na kanalizacijsku mrežu, te 

je bila rekonstrukcija cjevovoda. Što se tiče doma u Kunovcu, čeka se konačna odluka DVD-a 

Kunovec da se i ta nekretnina upiše u vlasništvo općine i da se može početi ulagati u dom. Na 

južnom dijelu Koprivničke ulice izrađena je LED rasvjeta, te se nadam da će kao i prošle 

godine biti raspisan natječaj na koji bi se kandidirali za nastavak obnove javne rasvjete na 

potezu od Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu prema naseljima Goričko i Kunovec. 

Izvršena je prijava na natječaj za uređenje centra Koprivničkog Ivanca, isto tako prijavljena je 

i zgrada kurije, te rekonstrukcija doma Goričko, no za sada još nema rezultata natječaja. 

Prodano je zemljište u zoni dvojici investitora: Unija beton i Auto aktiv, s time da Unija beton 

planira kupiti još 5 tisuća m
2
 za svoju djelatnost. Krenuo je projekt Zaželi te je potpisan 

sporazum sa ženama koje su prošle na natječaju i idu na edukaciju za gerontodomaćicu i s 1.3. 

ako će sve biti u redu kreću korisnicima pružati usluge. Trenutno je 25 korisnika, te ako će 

postojati mogućnost možda će se taj broj i povećati. Što se tiče katastarske izmjere k.o. 

Kunovec, u tijeku je izlaganje podataka i ide svojom dinamikom. Nadalje, krenulo se u 

nabavku spremnika za odvojeno skupljanje otpada i prema dobivenim informacijama u 7. 

mjesecu bi ti spremnici trebali stići. Nadalje, od županijske skupštine je dobiveno pravo 

građenja za zgradu vrtića, krenulo se sa pregovorima za tehničku dokumentaciju i nadamo se 

dogradnji vrtića kako se djeca ne bi morala smještati van općine. Ulagalo se u školu, kroz 

praznike se uredio interijer. Što se tiče protokolarnih aktivnosti, sa folklorom smo posjetili 

Općinu Demadice u Slovačkoj Republici i tom je prilikom potpisana deklaracija o 

međusobnoj suradnji dviju općina. Cjelokupni događaj je financiran iz sredstava EU fondova 

putem programa „Europe for citizens“. Napomenuo je kako ćemo na taj način i mi pokušati 

povući sredstva i ugostiti naše partnere. Sanirana su dugovanja i u novu godinu se krenulo se 

dobrim financijskim poslovanjem.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 



ZAKLJUČAK 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 

 Pročelnik je napomenuo da su se prisutni sa novim Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu već imali priliku upoznati kada smo donosili odluku o vrijednosti boda 

komunalne naknade. U obvezi smo do 4. veljače donijeti odluku o komunalnoj naknadi i 

najbitnije za spomenuti oko toga je da je u suštini identična kao i prijašnja, jer se osnovne 

stvari kao što su područje zone koeficijenti zone i koeficijent namjene, nisu mijenjale. 

Obzirom da je donijeta vrijednost boda, ne povećava se niti ne smanjuje izdvajanje obveznika. 

Komunalna naknada će ostati ista. U članku 13. je izmjena mjesečnog prihoda po članu 

obitelji u domaćinstvu koje nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti, po starom je 

bilo 600,00 kuna, a sada je 1.000,00 kuna. Novo u odluci je da se staračko domaćinstvo u 

kojem živi mlađa osoba čiji invaliditet iznosi 50% i više može potpuno ili djelomično 

osloboditi obveze plaćanja komunalne naknade.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 5. 

 

 Odluka o komunalnom doprinosu se suštinski ne mijenja, jer sve komponente koje je 

sadržavala stara, sadržava i nova jer ih zakon isto propisuje. Razlika je u tome što se u 

rješenju više ne piše obveza povrat ako se ne izgradi komunalna infrastruktura, a što su stari 

zakon, a samim time i stara odluka, sadržavali. U slučaju da obveznik plati doprinos a ne 

gradi ima mogućnost taj doprinos iskoristiti na nekoj drugoj lokaciji, što prije nije bilo. Za 

obveznike u naknadi neće biti nikakvih promjena jer nije mijenjana zona niti bilo što drugo.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec  
 

Točka 6. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je za financiranje političkih stranaka u 2019. 

godini planirano 33 tisuća kuna, što znači da je vraćeno na istu razinu budući da smo prošle 

godine imali povećanje zbog nedostatka sredstva. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu 

 

Točka 7. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se ovom odlukom planirana sredstva raspoređuju 

po političkih strankama zastupljenih u Općinskom vijeću. Isto tako je i navedeno u članku 4. 

da za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama 

također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 

Općinskog vijeća.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

 



ODLUKA 

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih sredstava 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 Točka 8. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o odluci o prihvaćanju sporazuma o suradnji sa 

tvrtkom iz Slovačke koja radi za nas na natječaju koji je na engleskom jeziku i prijava se 

podnosi direktno u Bruxelles. Ta tvrtka je radila istu prijavu za općinu Demandice iz 

Slovačke. Rok za prijavu na natječaj je 1.02., a na istoj se radi intenzivno već 2 tjedna. Radi 

se o iznosu od 120 tisuća kuna koji je u prvoj točki stavljen u rebalans proračuna. Pojasnio je 

kako je cilj natječaja „Europa za građane“ druženje, susreti i razmjena iskustava građana 

Europe i obvezno je imati minimalno 3 partnera iz različitih država članice EU. Mi imamo 3 

partnera, 1 iz Mađarske, 1 iz Poljske i 1 iz Slovačke (općina Demandice). U prijavi na natječaj 

se planira dolazak po 30 osoba iz svake općine u našu općinu za Ivanečke kresove koji bi se 

održali 31.08. i 1.09.2019. godine. Natječaj je 100% financiran iz sredstava EU, te ako to 

prođe Općina Koprivnički Ivanec neće imati nikakav trošak. Rezultati natječaja bi se trebali 

znati do kraja 5. mjeseca. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na izlaganje g. Jančevca te napomenuo kako nema 

nikakvog troška u slučaju da se ne prođe na natječaju jer se od svega navedenog neće ništa 

realizirati, osim Ivanečkih kresova koji će se održati redovno kao i svake godine. 

 G. Petričevića je interesiralo tko je išao u Slovačku. G. Jančevec je pojasnio kako su 

oni odredili broj osoba koji može doći i to je bilo 45 osoba. Pozvano je bilo i društvo folklora 

koje je tamo nastupalo, uz folklor je išlo 3-oje ispred općine.  

Nadalje, g. Petričević je konstatirao da je ipak trebao ići netko ispred vijeća, te kako se 

prezentira da se bilo u Slovačkoj, a vijećnici o tome baš puno i ne znaju. Tim više što ovo 

vijeće donosi potrebne odluke.  

G. Jančevec je pojasnio kako se ovdje ne radi o izletu, već projektu u koji će biti 

uključeno cijelo vijeće, te da se ne radi samo o folkloru, već o općini.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 ZA) donijeta 

ODLUKA 

o prihvaćanju Sporazuma o suradnji s tvrtkom „JLK Production s.r.o.“ 

 iz Slovačke Republike, te o pokretanju postupka prijave na natječaj  

„Europa za građane“ 

 

 Točka 9. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o ukidanju statusa javnog dobra na području k.o. 

Kunovec, a ne k.o. Koprivnički Ivanec. Radi se o jednoj čestici koja je prije imala svrhu puta i 

bila je upisana kao javno dobro – put, ali taj put više ne postoji odnosno duži niz godina se ne 

koristi. Već duži niz godina je formiran novi put sa istočne strane i koji se koristi, ucrtan je i 

služi kao prilaz parcelama. Stara čestica puta niti fizički na terenu postoji niti može kao takva 

ostati. Stvar je u tome da je ona bila upisana kao javno dobro, a jedini koji može ukinuti status 

javnog dobra je Općinsko vijeće. Shodno navedenome, predlaže se da se skine status javnog 

dobra s predmetne čestice budući da ista ne postoji više, već je u naravi oranica koju obrađuje 

Anto Grubešić iz Kunovca već duži niz godina, te da se izradi procjena vrijednosti i nakon 

toga ista proda g. Grubešiću. Napomenuo je kako se čestica nalazi malo ispod potoka Gliboki 

kako je i vidljivo na skicama koje su prisutni dobili u materijalima.  

 G. Salajec je konstatirao da zna gdje se nalazi čestica no zaključio da ostali ne znaju 

gdje se ista nalazi ali bitno da je dan prijedlog da se iste odreknu. Skrenuo je pozornost da su i 



druge čestice u pitanju i postavio pitanje s koje strane ide put do tih čestica. Smatra da nije u 

redu s jedne strane put prodati, a dalje isti ostaje i ostaju čestice do kojih je potrebno doći. 

 G. Jančevec je postavio pitanje kojim putem na svoje čestice idu svi vlasnici obzirom 

da predmetnog puta nema, na što je g. Petričević odgovorio kako put postoji, ali je problem 

što su se sve sjenokoše izorale. 

 G. Jančevec je zaključio da ako vijeće smatra da je to potrebno ostaviti tako kako je, 

neće se donositi zaključak o ukidanju statusa i općina će tražiti da se put vrati u prvobitno 

stanje.  

 G. Petričević je napomenuo da se ne traži da put ostane, već da je sve prisutne trebalo 

upoznati sa situacijom te da se ne dogodi da se zatvori put i ljudi neće moći do svojih parcela 

koje se dalje nalaze.  

 G. Jančevec je ponovio informaciju da puta nema, preorani je i svi ljudi imaju pristup 

na svoje parcele, a što je u razgovoru potvrdilo i povjerenstvo na izlaganju. Po tome put nema 

svrhe, ali ako vijećnici imaju drugo mišljenje, može se točka prolongirati za iduću sjednicu. 

 G. Salajec je postavio pitanje tko je bio na terenu od povjerenstva na koje se poziva, 

na što je g. Jančevec odgovorio da se radi o povjerenstvu sa izlaganje izmjere i da je to bio g. 

Hranić Damir. G. Salajec je napomenuo da i općina ima na tom području jednu česticu i po 

tome nema puta do nje, te kako mu je situacija poznata obzirom da je u tom području bio na 

izmjeri. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da se u pojašnjenju spominje naputak odvjetnika Švace, 

a u očitovanju su izbrisani podaci, te smatra da se ne može na nešto pozivati i onda izbrisati 

ono što je najpotrebnije. G. Jančevec je pojasnio kako je izbrisano ime i prezime obzirom da 

se očitovanje odnosilo na nekog drugog iz ranijeg postupka, ali se radi o identičnom slučaju i 

zato je upotrebljeno, čisto da se ne traži ponovno očitovanje koje će biti isto kao i priloženo.  

 Nakon rasprave zaključeno je da se točka 9. prolongira za slijedeću sjednicu 

nakon što se utvrdi stanje na terenu. 

  

Točka 10. 

 

Općinski načelnik se osvrnuo na predloženu odluku te pojasnio kako se radi o visini 

paušalnog poreza po krevetu ako imamo smještajne kapacitete. Međutim, znamo da toga na 

području općine trenutno nema, ali može za 6 mjeseci netko napraviti seoski turizam i onda 

bude imao problema jer država sama propiše pola iznosa a to iznosi oko 750 kuna. U tom 

slučaju bolje da se donese odluka da se ljudi ne opterete.  

 Pročelnik je pojasnio kako je propisana visina od 150,00 kuna do 1.500,00 kuna. 

Zakon o porezu na dohodak je propisao da je obveza JLS-a donositi ovakvu odluku.  

 G. Salajec je mišljenja da, obzirom da za sada nemamo nikoga da bi mogli staviti 

najnižu svotu, pa se kasnije može promijeniti. Bitno da se donese odluka i zadovolji zakonska 

forma.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Općine Koprivnički Ivanec. 

 

Točka 11.  

 

 Odbor za utvrđivanje imena ulica je dogovorno došao do imena ulica na području 

poduzetničke zone Koprivnički Ivanec. Iz zapisnika i karte koja je u prilogu vidljivo je kako 

bi to izgledalo. Glavna ulica do zone zvala bi se Industrijska ulica, te unutar zone Ulica 

hrvatskih branitelja, Obrtnička ulica i Danička ulica. Općinski načelnik je skrenuo pažnju da 

se možda naziv Danička ulica preformulira na neki drugi naziv, čisto da bude bolje zvučna.  



 G. Prosenjak je napomenuo budući da Ulica Danica već postoji, a to je tamo gdje je 

Belupo, išlo se sa prijedlogom  naziva Danička ulica. 

 Gđa. Geršić se osvrnula da sa područja općine imamo poginulog branitelja, pa 

predložila da se ta ulica nazove po njemu. 

G. Prosenjak je pojasnio kako se radi o tome da je taj branitelj rodom iz općine, ali je u 

vrijeme pogibelji imao prebivalište na području Koprivnice, tako da se slijedom toga ne 

računa da je s područja općine. Kad je vršio popis branitelja i kada je udruga htjela dan 

branitelja nazvati po njemu, upozoreni su da on nije s našeg područja bez obzira na to od kuda 

je rodom. 

Gđa. Blažević je konstatirala kako je Odbor podnio ovakav prijedlog vijeću, što ne 

znači da se isti ne može promijeniti. Ukoliko vijećnici smatraju da bi trebalo nešto mijenjati 

slobodno daju prijedloge pa će se glasati. 

G. Prašnički je konstatirao kako, iako član, nije prisustvovao sastanku odbora, ali 

postavio pitanje zbog čega se ne bi te tri male ulice spojile u jednu i da budu pod jednim 

nazivom Ulica hrvatskih branitelja. 

G. Jančevec je pojasnio da dok se formirala poduzetnička zona, formirale su se i ulice 

koje su tada nosile radne nazive UK1, UK2, UK3 i UK4 i kao takve 4 ulice su se navodile u 

svim projektima, što znači da te ulice moraju biti razdvojene.  

Općinski načelnik se osvrnuo na to da bi se ulica mogla zvati Vijećnička. 

 Budući da nije bilo drugih prijedloga u zamjenu za naziv Danička ulica, predsjednik je 

dao prijedlog odbora da se ulice nazovu: Industrijska ulica, Obrtnička ulica, Ulica hrvatskih 

branitelj i Danička ulica na usvajanje, te je jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o određivanju imena ulica 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 12. 

 

Pročelnik je pojasnio kako je i ove godine u proračunu planirano 20 tisuća kuna za 

mikročipiranje pasa na području općine te je potrebno donijeti odluku. 

G. Petričević je konstatirao da je veliki problem u Kunovcu u Jelačićevoj ulici gdje je 

nekoliko pasa koji su na cesti i djeca se boje ići u školu i iz škole. Potrebno je hitno nešto 

poduzeti oko toga.  

Općinski načelnik je dao informaciju kako je bilo nekoliko poziva, te da je i sam zvao 

higijenski servis, ali problem je u tome da dok oni dođu po psa a on ode u nečije dvorište, tu 

njihova nadležnost prestaje. Nadalje, napomenuo je kako nažalost nije neka novost da se u 

vrijeme cijepljenja psi puštaju na ulicu. Žalosno je da smo imali financiranje pasa prošle 

godine i po izvješću komunalnog redara od 650 kućanstva je čipirano 87 pasa. Dodatno je 

otežalo čipiranje to što su oni automatizmom vršili cijepljenje pasa koje se naplaćuje. 

Napomenuo je kako nisu krivi psi, već vlasnici koji ne vode brigu. 

Gđa. Kovač se također osvrnula na situaciju u Kunovcu te napomenula kako to nije 

prvi puta, te da je bilo i ugriza pasa. Bila je i policija kod jedne obitelji, ali je sve opet po 

starom. 

Općinski načelnik je zatražio da ako se zna čiji su psi neka se prijave, komunalni redar 

će pozvati veterinarsku inspekciju, a doći će i po izjave. 

G. Salajec je konstatirao kako su prošle godine donijeli odluku o čipiranju i komunalni 

redar je bio na terenu sa tehničarom. Zanimalo ga je da li su svi psi čipirani i cijepljeni, te da 

li su došli u dvorište da im netko nije dao čipirati i cijepiti psa te da li su u takvom slučaju oni 

to prijavili kome. 

Općinski načelnik je pojasnio kako je napravljen zapisnik tko je odbio čipiranje, 

napisali su obrazloženje zbog čega i naloženo je da se takvi slučajevi prijave veterinarskoj 

inspekciji. Radi se o popriličnom spisku, ali je isti proslijeđen na daljnje postupanje. Riječ je o 



neodgovornom ponašanju vlasnika, te apelirao na prisutne da ukoliko znaju da su psi na cesti i 

rade probleme, a zna se i čiji su, obavezno prijave komunalnom redaru da se krene u daljnji 

postupak.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o financiranju mikročipiranja pasa  

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 13. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako je gđa. Snježana Tišljarić, dosadašnja ravnateljica 

Dječjeg vrtića Vrapčić, podnijela ostavku na mjesto ravnateljice zbog zdravstvenih razloga. 

Kao jedan od osnivača donosimo odluku o razrješenju i kada to svi ostali osnivači riješe, 

kreće se u raspisivanje natječaja. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrapčić 

 

Točka 14. 

 

Predsjednik se osvrnuo na to da je u 2017. godini donijeta odluka o smanjenju plaća i 

naknada, ali da će to biti samo do kraja godine, a sve zbog financijskih problema. Obzirom da  

smo završili godinu u velikom plusu, predložio je da se koeficijent općinskog načelnika i 

zamjenice vrate na početne, a to je za općinskog načelnika 4,26, a zamjenice 2,40. Ti 

koeficijenti su bili naslijeđeni od prethodnika.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika 

i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 15. 

 

Predsjednik je pojasnio kako su iz istog razloga su bila smanjene naknade vijećnika, te 

dao prijedlog da naknada za članove vijeća bude 400,00 kuna, a predsjednika 500,00 kuna., 

što znači 100,00 kuna povećanja od prvih odluka.  

G. Prosenjak je dao prijedlog da sjednice Općinskog vijeća nemaju više od 10 točaka 

dnevnog reda, jer u protivnom nema koncentracije za praćenje dnevnog reda. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 16.  

  

 G. Jančevec je pojasnio kako je točka u dopuni dnevnog reda obzirom da je otvaranje 

ponuda bilo tek u ponedjeljak i nije bilo moguće da ode sa materijalima. Do sada je zimsku 

službu obavljala tvrtka Piškornica-sanacijsko odlagalište koja je krajem 2018. godine uputila 

dopis kojim nas obavještava da od 1.01.2019. godine više neće obavljati djelatnosti zimske 

službe. Iz tog razloga bili smo primorani raspisati natječaj i naći nekog za održavanje cesta u 

zimskog periodu. U ugovoru koji je bio sklopljen sa Piškornicom bilo je navedeno da postoji 

otkazni rok od 3 mjeseca u slučaju otkazivanja ugovora. Otkazni rok ističe 28.02. i do tada još 



budu čistili, a za nadalje moramo sklopiti novi ugovor. Na raspisani natječaj pristigla je jedna 

ponuda i to tvrtke Koming d.o.o. iz Koprivnice. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec – zimska služba 

 

 Točka 17. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je Općina Drnje krajem 2018. godine dala na 

raspolaganje svoj udio u Glasu Podravine na raspolaganje, a radi se o temeljnom kapitalu koji 

iznosi 5,17%. Poznato je da je više općina suvlasnik Glasa Podravine, no mišljenja sam da 

nema potrebe da taj udio razmatramo i neka ponude nekom drugom tko želi isti otkupiti. Ide 

se redom prvokupa, zahvaliti ćemo na tome, ali da se radi o aktualnijem društvu možda bi 

imalo i smisla. 

 G. Prosenjak je mišljenja kako se u taj Glas Podravine i previše do sada uložilo, te se 

složio sa konstatacijom g. Petričevića da mi ponudimo i svoj udio.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova za) zaključeno da Općina Koprivnički Ivanec nije 

zainteresirana za otkup udjela te je dana SUGLASNOST Općini Drnje za prodaju 

trećim osobama.  

 

 Točka 18. 

 

 -G. Petričević se osvrnuo na poziv agencije PORA koji su upućeni nogometnim 

klubovima te zatražio pojašnjenje. G. Jančevec je pojasnio kako je općina upoznata sa istim 

pozivom te kako se ozbiljno razmatra da se održi sastanak sa predsjednicima klubova i izađe 

na raspisani natječaj. Cijeli natječaj je otvoren samo mjesec dana, minimalni iznos koji se 

može prijaviti je 700 tisuća kuna i u toj svoti se mogu prijaviti maksimalno 3 projekta. Radi se 

striktno o rekonstrukciji sportskih građevina koje moraju biti vlasništvo Općine Koprivnički 

Ivanec ili RH. Prijavitelj na natječaj nisu klubovi već općina i mogu se prijaviti 3 različite 

građevine ali u maksimalnom iznosu od 700 tisuća kuna. Da bi se uopće mogli kandidirati 

moramo imati potrebnu dokumentaciju, a općina trenutno nema projekte i imamo rok od 3 

tjedna da to pripremimo. U razgovoru sa načelnikom dogovoreno je da će se krenuti na 

natječaj. Projekt je financiran u 80% iznosa sredstava, što znači da sami dajemo 20% iznosa 

sredstava, naravno ukoliko se na natječaju prođe.  

 -G. Jančevec se osvrnuo na trenutno aktualni natječaj koji je vezan uz udruge koji se u 

manjem dijelu odnosi na adaptaciju prostora, a u većem dijelu se putem njega može nabaviti 

oprema za udruge i propisani su uvjeti koji se moraju ispoštovati, a to je da se utroši na 

radionice, susrete, edukacije i slično. To je natječaj na koji se također mislimo prijaviti, ali 

osnovni prijavitelj je udruga koja obavezno za partnera mora imati općinu. Pokušati ćemo u 

taj projekt uključiti više udruga i namjera je da se što više ide na nabavu opreme udrugama s 

područja općine. Realizacija projekta je u toku 2 godine i financiran je u 100% iznosu ako 

prođemo.  

 G. Salajec smatra da udruge mogu biti nositelj, ali da je od velike uloge partner, 

odnosno onaj tko će podržati projekt.  

 

 -Općinski načelnik je skrenuo pozornost na dobiveni dopis DIP-a u vezi sastavljanja 

financijskih izvještaja političkih stranaka. 

 Nadalje dao je informaciju da je potpisan Sporazum o zajedničkom projektu sa 

Udrugom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice. U 5. mjesecu će kao gosti na aktualnom satu biti 

učenici Osnovne škole Koprivnički Ivanec, te će prisustvovati i na svečanoj sjednici povodom 

Dana Općine. Voditelj projekta je učiteljica Renata Glavica, a partneri su županija, škola i 



općina. Već je održana radionica u školi, a na vijeću će se pojasniti kako se donose odluke, 

tko ih donosi itd.  

  

 -G. Salajec se vratio na točku 9. koja je prolongirana, te kako je bilo pitanja što sa 

malim parcelama i kako je bilo rasprave da se općina tih malih parcela riješi. 

 Općinski načelnik je potvrdio navod te da se radilo o površinama do 200m
2 

. Smatra 

da je puno bolje da se svaki slučaj posebno razmotri i zasebno donese odluka kako ne bi došlo 

do problema. 

 G. Jančevec je pojasnio kako postoji odluka koja ne definira površinu i po kojoj se 

postupalo i u izmjeri Ivanec, a postupa se i u izmjeri Kunovca. Istom je definirano da će se, 

ako je netko u posjedu nekakve nekretnine i može uz pomoć dva svjedoka dokazati da istu 

koristi u periodu dužem od 40 godina, a nekim dijelom mu je na istoj upisana bivša općina 

Koprivnica, društveno vlasništvo ili nešto slično, općina odreći. 

 G. Salajec je napomenuo da nije pitanje u tom smjeru, već da postoje male parcele od 

svega nekoliko m
2 

a graniče sa privatnim parcelama, te što u tom slučaju da ljudi to žele 

kupiti. 

 G. Jančevec je pojasnio kako općinski načelnik može raspolagati do 0,5% prihoda, a 

za sve više od toga odluke donosi Općinsko vijeće. Sve što općina prodaje mora ići u 

proceduru, što znači da mora biti procjena nekretnina, ide se na javni natječaj. Ako je 

procijenjena vrijednost do propisanog iznosa odlučuje općinski načelnik, a ako je više ide na 

vijeće. Tko je zainteresiran za kupnju neke nekretnine može se javiti na općinu, ali prodaje 

nema bez javnog natječaja.  

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju da su se uputila pisma namjere prema trgovcima 

na području općine da se trgovine nedjeljom zatvore. Očekuju se povratne informacije oko 

termina sastanaka. Za sada je općina Legrad ta koja je to učinila. Mišljenja je da trgovci zbog 

neradne nedjelje neće biti oštećeni, a zaposlenicama će taj dan svakako puno značiti.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na zakon o radu kojim umjesto da se poslodavca natjera da 

rad nedjeljom plati 100% veću plaću, mi ćemo zabranjivati rad nedjeljom. 

 

 -G. Petričević je postavio pitanje što sa nekretninom koju smo naslijedili od pokojnog 

Gabaja u Kunovcu, te da li smo naslijedili i nekretnine od pokojne Radiković Jelke. Općinski 

načelnik je pojasnio kako smo putem odvjetnika odgovorili na upit suvlasnika u nekretnini 

Gabaj na način obzirom da općina istu legalizira oni sudjeluju u dijelu troška prema svojim 

udjelima, što su isti putem svojeg odvjetnika odbili. Kasnije u razgovoru su se složili da će 

troškove pokriti kada se taj postupak završi. Kuća je nelegalizirana što je stvorilo probleme 

kod prodaje budući da je bilo interesenata.  

 G. Jančevec je pojasnio kako se kuća ne može prodati ako nema papira, ali isto tako 

ako netko ima suvlasnički dio. Što se tiče nekretnina iza pokojne Radiković Jelke, za sada na 

općinu nije došlo ništa, troškove pogreba je snosio Centar za socijalnu skrb.  

 

 -G. Prosenjak se osvrnuo na odvoz otpada te postavio pitanje u što pakirati plastiku i 

papir. Općinski načelnik je dao informaciju da se mogu dobiti vreće za plastiku i papir za 6 

mjeseci. Jednom mjesečno je odvoz reciklabilnog otpada, a miješani ide 2 puta mjesečno. 

Vreće se ne plaćaju, a ako se prođe na natječaju stići će kante.  

 G. Petričević je zaključio kako će novim načinom skupljanja i odvoza otpada stvoriti 

više smeća na divljim deponijama nego je bilo do sada.  

 Općinski načelnik je istaknuo kako je problem što otpad stvaraju ljudi koji nisu 

mještani općine, te kako se kamera na odlagalištu „Prosišće“ pokazala učinkovitom budući da 

je uhvaćen počinitelj koji, naravno, nije s područja naše općine. Iz istih razloga su se i 

povećale kazne. 



 G. Salajca je interesiralo kada će se smetlište u Botinovcu sanirati, obzirom da se 

krenulo sa novim načinom odvoza mišljenja je da predmetnog smetlišta više ne bi trebalo biti.  

 G. Jančevec se osvrnuo na upit g. Salajca napomenuvši kako se radi o divljem 

odlagalištu u Botinovcu i nema veze sa Komunalcem i odvozom otpada. To odlagalište je u 

Planu gospodarenja otpadom koji je donijet za period od 4 godine, te su njime definirana 

određena sredstva za sanaciju divljih odlagališta. Obveza JLS-a je sanacija svih divljih 

odlagališta pa tako i toga u Botinovcu, ali kada dođe na red.  

 Zamjenica općinskog načelnika je dala informaciju da je na kongresu u Zagrebu 

ministar zaštite okoliša napomenuo kako JLS-e moraju same prijaviti lokacija do 27.04. te da 

će sve biti sanirano. Općinski načelnik je pojasnio kako postoji aplikacija na stranici 

ministarstva putem koje se poslika i pošalju podaci do 27.04., te se nada da će i biti sredstava 

da se to sanira. Nadalje, mišljenja je da će svakako biti učinka ako će se prijavljivati oni koji 

voze gnojnice, budući da su kazne velike i slati će se počiniteljima.  

 

 -G. Salajec je napomenuo kako ŽUC ne održava cestu od Kunovca do Botinovca, a 

sve od kada cesta Botinovec-Grbaševec nije pod njihovom ingerencijom. G. Jančevec i 

općinski načelnik su pojasnili kako tu cestu mora održavati ŽUC, te kako je potrebno prijaviti 

ukoliko bude problema. Nadalje, općinski načelnik se osvrnuo na cestu Kop. Ivanec – 

Đelekovečka cesta koja 48 sati prošle zime nije bila očišćena. ŽUC se uvijek opravdava da 

imaju prioritete.  

 

 -Predsjednik se osvrnuo na dio između kolnika i novog nogostupa, te postavio pitanje 

da li će to općina sama sanirati. Izgrađeno je po projektu, no po njegovom mišljenju je projekt 

loše zamišljen. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je to rađeno po projektu. Za isto su dobivena 

sredstva iz EU i moralo se tako i izgraditi. Taj pojas je ostavljen sa ispunom, eruptivnim 

kamenom koji je nepropusni i stoji voda. Za tehnički pregled mora biti tako, a u budućnosti će 

se sanirati i urediti kako treba biti, ali sa općinskim sredstvima. Napomenuo je kako to nije 

pješačko-biciklistička staza, već nogostup. Svi biciklisti voze nogostupom na svoju 

odgovornost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 20:55 sati. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

D o v r š e n o 
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      Dubravka Bebek, v.r.                                                          Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

  

  


