
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  29. ožujka 2019. 

 

 

 Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 29. oţujka 2019. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/03, Urbroj: 2137/09-18-1 od 25. 

oţujka 2019. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) ĉlanovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ruţica Blaţević,  

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: 

Zoran Švaco - odvjetnik, Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – 

zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent, 

Mihaela Husnjak – knjigovotkinja, Dubravka Bebek – referentica općih poslova i 

Denis Srček – komunalni redar. 

 

c) Gosti: Ivica Jakupić – predsjednik udruge „Zelena Piškornica“. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. 

godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, 

2. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i ureĎaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini,  

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu, 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima 

otklanjanja odbačenog otpada u 2018. godini, 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 

poljoprivredi, mjerama za ureĎivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine 

Koprivnički Ivanec za 2018. godinu, 

6. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na 

području Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu, 



7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u zaštiti od poţara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. 

godini, 

14. Donošenje Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma,  

15. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog 

referenduma, 

16. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrapčić, 

17. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na području k.o. Kunovec, 

18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: „Izrada 

procjene vrijednosti nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec“, 

19. Razmatranje ponude tvrtke CONVIVIUM d.o.o. Zagreb i donošenje odluke o 

prihvaćanju, 

20. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: „Nabava 

traktorske kosilice“,                                                                                                                                

21. Donošenje Odluke o nabavi sanitarnog kontejnera, 

22. Donošenje Izmjena i dopuna Plana zaštite od poţara Općine Koprivnički Ivanec, 

23. Donošenje Plana mjera i postupanja Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini za 

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, 

24. Razno.  

 

Predsjednik je napomenuo kako se 15. i 22. točka skidaju sa dnevnog reda, točka 14. će se 

preimenovati u „Rasprava o raspisivanju lokalnog referenduma“ i biti će 1. točka dnevnog 

reda, te dao dopunu dnevnog reda sa točkom „Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude u predmetu nabave: „Prekrivanje krovišta na objektu drvarnice kod zgrade Osnovne 

škole u Kunovcu. 

 

G. Salajca je interesiralo zašto se briše točka 22. na što je pročelnik pojasnio kako se 

izraĎivač plana prilikom izrade izmjena vezao na dokument iz 2016. a ne 2018. godine i zbog 

toga je nekompatibilno. 

Dnevni red sa izmjenama i dopunom jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Toĉka 1. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako je točka preformulirana iz razloga da se pobliţe 

pojasni o svemu. Osvrnuo se na to da je Udruga „Zelena Piškornica“ pokrenula inicijativu 

raspisivanja referenduma protiv izgradnje RCGO-a, dobili su zadovoljavajući broj potpisa no 

Ministarstvo uprave je izdalo negativno rješenje. Prisutan je odvjetnik koji će obrazloţiti 



točku sa pravne strane i da se vidi kolike su mogućnosti za raspisivanje referenduma sa tim 

pitanjem.  

G. Švaco je napomenuo kako je „Zelena Piškornica“ udruga graĎana koja je sakupila 20% 

potpisa birača za raspisivanje referenduma. Ministarstvo uprave je dalo odbijenicu. Osvrnuo 

se na to da postoje Strategija gospodarenja otpadom i Plan gospodarenja otpadom koji su 

doneseni na nivou RH te napomenuo kako se oko toga nije čuo glas naroda. Postoji 

razmišljanje da bi mještani općine na referendumu trebali dati svoj glas da li su za daljnji 

razvoj RCGO-a ili ne. Udruga je istovremeno smatrala da moţe raspisati referendum, 

prikupila dovoljan broj potpisa, obratila se ministarstvu uprave koje je utvrdilo da su o tim 

pitanjima već drţavna tijela ranije zauzela stav kroz strategiju i kroz plan za gospodarenje 

otpadom i da u tim pitanjima udruga graĎana ne bi mogla u referendumu postaviti pitanje. 

Bile su i proceduralne pogreške, a što je sve u odluci obrazloţeno. Intencija je da se od strane 

općine raspiše referendum i da se graĎani izjasne što će biti dalje sa RCGO-om. Da bi općina 

to napravila, Općinsko vijeće mora donijeti odluku da se raspiše referendum i kako će glasiti 

referendumsko pitanje, a nakon toga nadzor iste vrši Ured drţavne uprave u KKŢ. Da li će 

referendumsko pitanje biti prihvaćeno i odluka odobrena to će se vidjeti. Mišljenja je da se s 

obzirom na odbijenicu, kontaktira resorno ministarstvo i ured drţavne uprave kao nadzorno 

tijelo i nakon toga sroči pitanje koje će biti bitno i za same graĎane i provede se referendum. 

Ponovio je da bez odluke vijeća i bez suglasnosti predstojnika ureda drţavne uprave formalno 

pravno se ne moţe raspisati referendum. Osobno je mišljenja da bi se trebao čuti glas naroda i 

ako će se konzultirati sa resornim ministarstvom i predstojnikom ureda drţavne uprave, 

usuglasiti stavove i ukoliko vijeće to prihvaća, provesti referendum. 

G. Salajec je postavio pitanje što se dobiva referendumom, koji su dalje koraci ako 

referendum proĎe. 

G. Švaco je napomenuo kako je to dalje stvar političke borbe, te u što će se u konačnosti s 

tim postići, ne ţeli ulaziti jer osobno nije političar, ali mišljenja je da će politika imati 

smjernicu. Ako se gleda sa strane, o svemu je politika donijela odluku i narod se oko toga nije 

pitao. S druge strane, općini se zagaĎuje okoliš, mještane se ništa ne pita, te općina ima 

najmanjeg financijskog interesa od svega. Što će mještani odlučiti vidjeti će se, a politika će 

nakon toga imati smjernice oko svega.  

G. Salajec se osvrnuo na to da je političko pitanje da li će općina biti u plusu ili minusu sa 

time. Napomenuo je kako je prilikom donošenja odluke o Piškornici i općinski načelnik 

glasao za i nije se razmišljalo o zaštiti. Sada ako referendum proĎe i doĎe do zatvaranja 

postavlja pitanje da li će Piškornica biti „bale u Varaţdinu“.  

G. Švaco je mišljenja da to neće ići u tom smjeru već da će općina imati neku smjernicu, 

čuti će se glas naroda, a u kojem će smjeru ići zbrinjavanje tog otpada, postoje već odreĎene 

smjernice (tehnologija itd). Da li je cilj općini da ima ogromno smetlište iz cijele 

sjeverozapadne Hrvatske opet je stvar politike.  

Općinski načelnik je potvrdio da je svojevremeno glasao za taj centar, ali u to vrijeme nije 

bilo strategije da se otpad mora razvrstavati na kućnom pragu, nije bilo strategije da se do 

2030. mora razdvajati 60% otpada što je veliki cilj. Napomenuo je kako ono najbitnije od tog 

centra da je prvotno bio na 140 tisuća tona, sada je 100 tisuća tona, a do 2030. g. se 60% 

otpada mora razdvajati, ako ne, idu kazne. Po projekciji za 4 ţupanije je 60 tisuća tona za 

centar koji je kapaciteta 100 tisuća tona i koji je prag rentabilnosti. Sigurno se neće dopustiti 

da se otpad vozi s područja cijele Hrvatske. Do 2022. godine će se smetlište koristiti i mora se 

razdvojiti što je RCGO a što je PSO. 2022. godine se smetlište zatvara sarkofagom i ide 

monitoring 30 godina, a ovo je dodatni prostor od 35 ha gdje će se odlagati smeće iz moţda 4, 

6, 8 ţupanija. Napomenuo je kako se u odnosno na prvotno prezentiranje izmijenio kapacitet, 

tehnologija i povećano je sa 4 na 6 ţupanija. Mišljenja da ljudi imaju pravo znati sve činjenice 

i shodno tome i odlučiti. Slaţe se da je strateški projekt, ali onaj plan od prije 15 godina više 

ne vrijedi i mišljenja je da tu tehnologiju ne treba forsirati. Nadalje, od 2023. godine 



zabranjeni će biti plastični proizvodi, a plastike je sigurno 30% miješanog komunalnog 

otpada.  

G. Prosenjak je konstatirao da nitko nije dao odgovor na pitanje g. Salajca te smatra da to 

što napominje općinski načelnik nema nikakve veze sa time. RCGO na način koji je prihvaćen 

prije 12-ak godine je trebao biti završen 2015. godine. Naţalost, tvrtka je napravila smetlište 

od svega, a ne odlagalište otpada. Osvrnuo se na ranije rasprave oko svega te kako se traţilo 

da se Piškornica zatvori što prije. Smatra da nikome u općini nije interes da to sve funkcionira 

na način na koji danas funkcionira. Činjenica je da je sve manje otpada pa se sve manje vozi, 

ali to nema nikakve veze sa plastikom jer ona ne ide u miješani komunalni otpad već posebno. 

Napomenuo je kako je za to da se ne radi više na takav način i da se po potrebi takav način 

zapriječi. Da li ćemo referendumom to zapriječiti baš i ne vjeruje, obzirom da je to strateški 

projekt RH, te u ono vrijeme kada se o tome odlučivalo je bio izbor izmeĎu dva „zla“. Ono 

što se onda radilo na Piškornici je u ono vrijeme bilo prihvatljivije od onoga što se danas 

dogaĎa. Naţalost, zbog nebrige onih koji su rukovodili takvim centrima su se dogodila 

današnja brda smeća i za to nema nikakvih rješenja osim da ga nekome drugome izmjestimo. 

Preraditi se više ne da, budući da sve pomiješano. Mišljenja je, ako se ide s referendumom na 

koji će se potrošiti odreĎeni iznos, naţalost neće biti nikakvih posebnih rezultata. S jedne 

strane trebalo bi vidjeti da li je uopće moguće referendumom nešto postići. Slaţe se da se 

treba oglasiti, a da li je referendum pravo pitanje, nije siguran. Smatra da treba vidjeti da li 

ima smisla potrošiti novac ili na neki drugi način vidjeti da li se išta moţe promijeniti. 

Općinski načelnik se nije sloţio sa konstatacijom da se ništa ne poduzme, jer postoji 

mogućnost da se ţalimo, ali ćemo znati da su nas odbili. Druga stvar je u tome da se na 

relaciji Kop. Ivanec – Pustakovec osjeti smrad, a što bi tek moglo biti da se narednih 30-ak 

godina CGO ne ugasi. Cijene nekretnina će pasti što će dovesti do pada stanovništva. U 

projekciji 2021. – 2027. g. neprihvatljivo je financiranje MBO centara od strane fondova EU. 

G. Salajec je podrţao g. Prosenjaka i predloţio je da općina ipak prvo proba kontaktirati 

sa Ministarstvom uprave i drugim tijelima koja su nadleţna za to i da se vidi što općina u 

stvari sa time moţe dobiti. Osvrnuo se na naziv referendumskog pitanja „protiv izgradnje 

RCGO-a“ te postavio pitanje da li smo mi za zatvaranje RCGO-a ili da se on izgradi i da se 

otpad zbrinjava po standardima, te smatra da se mora odlučiti što se ţeli. Ako smo za 

zatvaranje, moramo biti svjesni da ga sigurno nećemo zatvoriti, ali moţemo utjecati da se na 

nekakve normalne i prihvatljive načine zbrinjava. 

Općinski načelnik smatra da dobivamo čisti okoliš i mogućnost da se ljudi dosele u našu 

općinu, a isto tako i investitori u zonu. Već smo par puta pokušali dobiti informaciju u kojoj je 

fazi projekt, a drugo je da smo postavili pitanje koja će se tehnologija koristiti. Poznato mu je 

da 80% ide prerada miješanog komunalnog otpada, a 20% digester. Po šiframa koje oni 

upisuju ima svačega. Smatra da se treba razlikovati Piškornica te da je pitanje za RCGO 

potpuno jasno i nema veze sa postojećem smetlištem. Slaţe se da se mora ići po propisu 

struke, ali da bi i ljudi trebali odlučiti. 

GĎa. Kovač se sloţila sa g. Prosenjakom i g. Salajcem te iznijela mišljenje da moţda 

postoji i drugi način od raspisivanja referenduma da se narod digne na noge kao što su mediji 

koji je sigurno i jeftiniji, na što se uključio općinski načelnik napomenuvši kako je bilo 

sasvim dovoljno medija do sad uključeno u sve, te da je svojevrsni pokazatelj i 400 

prikupljenih potpisa.  

G. Prosenjak se osvrnuo na prezentaciju načelnika o priči o ukidanju jednokratne plastike 

koja po njegovom mišljenju nema nikakve veze sa temom. Direktiva stupa na snagu 2022. 

godine i do tada će se sva ta jednokratna plastika morati maknuti, ali mi imamo drugu priču i 

ţalosno je to da najveći teret toga nose stanovnici općine, dok je na udaljenosti od 1,5 km 

prehrambena industrija gdje svi šute. Ponovio je da je za zatvaranje ali skreće pozornost da li 

ćemo referendumom polučiti rezultat koji ţelimo. Trebalo bi prije toga sve poduzeti, ispitati 

da li je to pravi način. Ako nekome nešto ne valja onda se taj mora buniti i ne moţe se skrivati 

iza nečega.  



Općinski načelnik je dao prijedlog da se razmotre sve pravne mogućnosti te da odvjetnik 

to pregleda. 

G. Švaco je zaključio da se i dogovorilo da prvo krene rasprava umjesto donošenja 

ishitrene odluke. Nakon rasprave će istraţiti da li je moguće i pod kojim uvjetima uopće 

referendum provesti, te će vijeće donijeti daljnje odluke. 

 

Toĉka 2. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako u proračunu moraju biti osigurana sredstva za 

projekte. Općina je aplicirala projekte na dva natječaja (ministarstvo EU fondova i 

ministarstvo graditeljstva). Prvi natječaj je raspisan za javnu rasvjetu odnosno dio od Kop. 

Ivanca preko Goričkog do Kunovca i jedan dio naselja Koprivnički Ivanec. Sljedeća izmjena 

je igralište u Kop. Ivancu za koji je raspisan natječaj za rekonstrukciju i opremanje objekta od 

ukupno 625 tisuća kuna od čega Općina financira 20% iznosa. Nadalje na natječaj 

ministarstva graditeljstva je aplicirana izrada dokumentacije kanalizacije naselja Pustakovec i 

omjer financiranja je 50% ministarstvo, 50% općina odnosno po 60 tisuća kuna. Ono što nije 

bilo planirano u samom početku je i sanitarni kontejner za igralište u Botinovcu kao i nabava 

kosilice za potrebe općine. Napomenuo je kako je prošle godine bila završena druga faza 

parkirališta kod groblja u Koprivničkom Ivancu, ali postoje neplanirani troškovi i moraju se 

osigurati. Nadalje, kako nismo dobili sva sredstva od agencije za nogostup u Koprivničkoj 

ulici prošle godine, ista moramo planirati u ovoj. Potrebno je izraditi registar imovine i 

dodatno moramo izraditi dokumentaciju za projekt ceste Botinovec-Grbaševec. 

Bez rasprave jednoglasno su (sa 11 glasova ZA) donijete 

IZMJENE I DOPUNE  

PRORAĈUNA OPĆINE KOPRIVNIĈKI IVANEC ZA 2019. GODINU 

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU 

 

Toĉka 3. 

 

Pročelnik je pojasnio da se sukladno donesenom rebalansu mijenja i program gradnje 

komunalne infrastrukture. Dodaje se novi stavak izgradnje nogostupa koji nije bio planiran, 

smanjuje se iznos za dokumentaciju i povećava iznos za javnu rasvjetu.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

PROGRAM 

o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i ureĊaja  

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini 

 

Toĉka 4. 

 

G. Srček je pojasnio kako ju izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom zakonska 

obveza koja se mora ispuniti do 31. oţujka tekuće godine za prethodnu godinu.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivniĉki Ivanec za 2018. godinu 

 

Toĉka 5. 

 

G. Srček je pojasnio kako se predmetno izvješće takoĎer mora donijeti sukladno Zakonu o 

odrţivom gospodarenju otpadom u kojem su navedena divlja odlagališta, koji su troškovi 

sanacije i koliko je bilo ukupno utrošeno za sanaciju. 



G. Prašničkog je zanimalo da li je komunalni redar naišao na neku osobu da baca otpad na 

neprimjerene lokacije ili je moţda bilo prijava, te da li je postavljena kamera pokazala svoju 

učinkovitost, jer očito je da u zadnje vrijeme ima dosta toga odbačenog a nema veze sa 

graĎevinskim otpadom. 

G. Srček je napomenuo kako je, naţalost, situacija takva da ljudi ne ţele, iako vide, nikog 

prijaviti, a na licu mjesta nije nitko zatečen.  

Općinski načelnik je pojasnio kako one kamere koje su bile predviĎene nisu montirane iz 

razloga jer je još u sanaciji prostor na koji se vozio materijal od nogostupa. Prema jednoj 

osobi je pokrenut prekršajni postupak, nema za sada još rješenja, ali naravno da ima pomaka 

po tom pitanju. Po izvješću o lokacijama vidite gdje su registrirane, a rješava se na način da se 

graĎevinskim otpad saniraju postojeće depresije koje smo obvezni sanirati i pretvoriti u 

poljoprivredno zemljište. Kad bi htjeli to napraviti u roku mjesec-dva troškovi bi bili dosta 

veliki i zbog toga se to rješava na način da dok se nešto gradi da se i odlaţe. U pregovorima 

smo s Komunalcem koji imaju drobilicu za kamen koji bi se usitnio i bio podloga za prvu 

podlogu prije navoza zemlje za poljoprivredno zemljište. Radi se o ogromnoj površini i 

trenutno se ne kreće sa zaravnanjem jer bi se omogućilo pojedincima da doĎu i istovare 

materijal koji nije primjeren. Kada će se poravnati iskopati će se kanal koji će sprječavati bilo 

kakav dovoz, a biti će i postavljene kamere kako bi to ostalo u onom obliku u kojem će se 

sanirati. Navoţen drobljeni asfalt će se koristiti za šljunčanje poljskih puteva. Neće se krenuti 

sa sanacijom tako dugo dok se kompletni stari dio neće moći zaravnati. 

G. Prašnički je postavio pitanje da li je u planu sanacija divljeg odlagališta prema 

aerodromu. Smatra da se moraju naći sredstva da se to sanira.  

Općinski načelnik je dao informaciju kako od ovog mjeseca postoji aplikacija koja se 

instalira na mobitel i GPS točke se ukucaju i poslika se odlagalište. Temeljem toga se mogu 

dobiti sredstva za sanaciju divljih deponija. Napomenuo je kako imamo problem da kad sve 

počistimo, naţalost damo ljudima pristup da tek najviše voze otpad. Skrenuo je pozornost da 

nije samo tamo problem, naţalost ima toga više, Krči, Prosišće, kraj pruge u Kunovcu, Gajić, 

Blandište. Najgore od svega je to da ljudi vide, doĎu u općinu, a ne ţele prijaviti da se ne 

zamjere.  

G. Prašnički je mišljenja kako ne mogu ljudi raditi posao komunalnog redara, na što je 

općinski načelnik napomenuo kako komunalni redar radi ponedjeljkom i četvrtkom od 7 do 

15, a nitko ne vozi otpad u to vrijeme već kasno popodne ili čak u kasnim večernjim satima. 

G. Salajec je zatraţio pojašnjenje oko kamera na Prosišću, odnosno nije shvatio da li ih 

ima ili nema, jer u zapisniku iz prošle sjednice piše kako je općinski načelnik obrazloţio da se 

kamera pokazala učinkovitom. 

Općinski načelnik je pojasnio kako ima mobilna kamera, ali za sada nisu postavljene one 

za koje smo donijeli odluku jer se zbog onemogućenog pristupa ne mogu postaviti. Ulovljen 

je čovjek koji istovaruje otpad i nije iz naše općine.  

GĎu. Kovač je interesrila što je sa onima koji svakodnevno voze vreće sa otpadom i 

bacaju u kontejner na groblju u Kunovcu. 

Općinski načelnik se slaţe da to svakako nije u redu. Nije mu jasno zašto voze u kontejner 

otpad za koji postoji mogućnost besplatnog odvoza. Ako se vidi nešto takvo, za to je da se 

čovjeka upozori, a ako se to nastavlja onda treba napraviti prijavu. S druge strane moţda bolje 

da stavi i u kontejner nego negdje uz put. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o lokacijama, koliĉinama i troškovima 

otklanjanja odbaĉenog otpada u 2018. godini 

 

 

 

 



Toĉka 6. 

 

G. Srček je pojasni da što se tiče izvješća, u odnosu na ono iz prošle godine je jedina 

razlika što se uz komunalnog spominje i poljoprivredni redar koji je od 2. mjeseca 2018. 

godine i koji treba postupati po odluci iz 2016. godine.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o primjerni agrotehniĉkih mjera u poljoprivredi,  

mjerama za ureĊivanje i održavanja poljoprivrednih rudina i mjerama  

zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na podruĉju 

Općine Koprivniĉki Ivanec za 2018. godinu 

 

Toĉka 7. 

 

G. Srček je pojasnio kako predmetna odluka se donosi od strane vijeća, a vezana je uz 

ranije usvojena izvješća. 

G. Salajec je konstatirao da nije primijetio da na divljim odlagalištima ima znakova 

upozorenja na što je g. Srček pojasnio da su iste postavljene, ali činjenica je da naţalost 

ostajemo i bez tabli i stupova. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o provedbi posebnih mjera spreĉavanja odbacivanja otpada  

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

Toĉka 8. 

 

Pročelnik je pojasnio kako je 31.03. rok za donošenje izvješća po programima koja se 

nalaze u slijedećih nekoliko točaka dnevnog reda. Izvješća se baziraju na stvarno 

proknjiţenim računima, a ne planiranim programima. Ove godine izvješća po programima 

gradnje komunalne infrastrukture i odrţavanju komunalne infrastrukture nisu zajedno sa 

ostalima, već se po novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu donose uz godišnji izvještaj 

proračuna. Financijski je prikazano planirano i ostvareno.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

Toĉka 9. 

 

Pročelnik je pojasnio kako je ista stvar kao i kod prethodne točke. Iz izvješća je 

vidljivo koliko je planirano a koliko na kraju ostvareno. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i tehniĉkoj kulturi 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

. 

Toĉka 10. 

 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 



Toĉka 11. 

 

G. Salajec je zatraţio pojašnjenje stavke ostalih naknada iz proračuna u naravi u svoti 

od 110 tisuća kuna, te pomoći obiteljima i kućanstvima u svoti 119 tisuća kuna. 

Pročelnik je pojasnio kako se kod ostalih naknada radi nabavci školskih knjiga, radnih 

biljeţnica, darovi. Što se tiče pomoći obiteljima i kućanstvima radi se o plaćanju 

gerontodomaćice prema sporazumu. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

 Toĉka 12. 

 

 Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zaštiti od požara 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

Toĉka 13. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako se radi se o sredstvima od legalizacije. 

Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec  

 

Toĉka 14. 

 

G. Prašničkog je zanimalo na što su utrošena sredstva, na što je pročelnik pojasnio 

kako je zakon propisao koji su prihodi što se tiče šumskog doprinosa i koji su obveznici 

plaćanja i u koje namjene općina moţe potrošiti sredstva. Gradila se pješačko-biciklistička 

staza i tu su utrošena sredstva. Bit svega je da sredstva ne smiju biti utrošena nenamjenski. 

 Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

 Toĉka 15. 

 

 Upravno vijeće vrtića donijelo je odluku o imenovanju nove ravnateljice. Na raspisani 

natječaj pristigla je jedna zamolba od strane Sanele Brgles koja je do sada bila v.d. 

ravnateljica i pokazala se susretljivom i spremna za suradnju. Za sve što je trebalo 

kontaktirala je općinu i nije bilo ništa od onoga što je bilo sa prijašnjom ravnateljicom. 

Općinski načelnik je predlaţio da se prihvati imenovanje.  

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o imenovanju ravnateljice Djeĉjeg vrtića Vrapĉić  

 

 

 

 



Toĉka 16. 

 

G. Jančevec je pojasnio kako se radi o točci koja je bila prolongirana za ovu sjednicu, 

te da su Petričević i g. Salajec pogledali lokaciju kako se razgovaralo. Materijali su isti kao i 

za prošlu sjednicu, priča je ista. Pitanje je samo da li su utvrdili situaciju budući da su zadnji 

puta rekli da ţele provjeriti na terenu.  

G. Salajec se osvrnuo da, ako je dobro shvatio, po posjedovnom listu koji je priloţen 

ima još jedna općinska čestica nova 1210, a stara 6041/67.  

 G. Jančevec je napomenuo da ne zna na što se misli, ali on tu česticu ne vidi, te da 

Općina nema tu nikakvu česticu. Postavio je pitanje da li su provjerili i da li se moţe skinuti 

status javnog dobra, jer kolko mu je poznato puta više nema. S istočne strane je formiran novi 

put koji se koristi i temeljem njega svi imaju pristup do svojih nekretnina. Ako je sve u redu, 

treba skinuti status javnog dobra da bi se čestica mogla prodati odnosno da bi se mogla 

pokrenuti procedura za isto.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o ukidanju statusa javnog dobra na podruĉju k.o. Kunovec 

 

 Toĉka 17. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o izradi registra imovine općine što je i zakonska 

obveza. Da bi se registar kvalitetno izradio potrebno je procijeniti vrijednost nekretnina. 

Proveden je postupak jednostavne nabave u kojem su traţene tri ponude i najjeftinija ponuda 

je ponuda Josipa Haramije, sudskog vještaka za poljoprivredu, gospodarstvo i procjenu 

poljoprivrednog zemljišta iz Ludbrega koja iznosi 36.000,00 sa uračunatim PDV-om. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

„Izrada procjene vrijednosti nekretnina na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec“ 

 

 Toĉka 18. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o ponudi tvrtke Convivium d.o.o. Zagreb  

za uslugu ugostiteljstva najma šatora i opreme sa uključenim programom povodom 

obiljeţavanja Dana Općine 23.06. i 24.06.2019. godine. Osim toga 23.06. će se odrţati 

tradicionalno pečenje riba i gulašijada, a u popodnevnim satima će biti grupa „Štimung“ te 

koncert Begina. 24.06. nakon koncerta Učiteljica zabavni program se nastavlja uz grupu 

„Profeel“. Cijena je 40.000,00 kuna plus PDV i sve je uključeno u cijenu. Napomenuo je kako 

su izvoĎači dosta skupi i po njegovom mišljenju je ponuda prihvatljiva obzirom da je na 

raspolaganju šator dva dana, dok je po prijašnjim ponudama najam šatora dnevno 15 tisuća 

kuna.  

 Predsjednik je mišljenja kako je ponuda skupa, te da informacija da najam takvog 

šatora dnevno stoji 15 tisuća kuna nije točna. Osvrnuo se na razgovor sa općinskim 

načelnikom kada se dogovaralo oko prikupljanja ponuda za šator i izvoĎače, te kako su sve 

dostavljene ponude grupe Zodiac i Tragova općinskom načelniku bile preskupe, a iznosile su 

daleko manje od ove prezentirane. Napomenuo je kako identični šator pivovara iznajmljuje za 

3 tisuće kuna dnevno samo ga je potrebno dovesti. Nadalje, što se tiče koncerata koji su 

navedeni u ponudi isti će trajati 2-3 sata i postavlja pitanje što nakon toga. Zanima ga kako 

moţe cijena od 9 tisuća plus PDV biti nepovoljna, a sada po načelnikovom mišljenju, 40 

tisuća plus PDV vrlo povoljna. Mišljenja je da će to biti bačeni novac, jer s druge strane dok 

se traţilo 4 tisuće kuna za udruge veterana rečeno je kako općina nema novaca.  



 Općinski načelnik je napomenuo da svi moraju biti svjesni kako mora biti ekipa koja 

će taj šator sastaviti i nakon svega rastaviti. Nadalje, raspitao se koji šator je slobodan u tom 

terminu i dobio je informaciju kako je manji šator 8, a veći 15 tisuća kuna. Grupa Tragovi 

nisu uključeni baš iz razloga jer dosta sviraju i po njegovom mišljenju su ljudi zasićeni istih 

izvoĎača, te je potrebno dovesti nešto novo. I dalje smatra da je ponuda prihvatljiva obzirom 

da obuhvaća sve što je potrebno bez dodatnih nabavki, a što uključuje i stolove za gulašijadu, 

te ako predsjednik moţe dogovoriti šator i sve što treba, a da općina nema nikakvih problema, 

prepušta mu taj posao.  

 Predsjednik je dao informaciju kako je imao namjeru sve to i organizirati obzirom da 

su se tako i dogovorili, no kada je imao informaciju o cijeni šatora nije dobio zeleno svjetlo 

od načelnika. Nadalje, napomenuo je kako pivovara sastavlja i rastavlja šator, samo je 

prijevoz općinski.  

 Općinski načelnik je upitao predsjednika da li je donio cjelokupnu ponudu kao što je 

predmetna, što nije, te napomenuo da mu prepušta organizaciju ako će organizirati šator, 

klupe, stolice, binu, razglas, ako to ţeli. 

 G. Petričević je konstatirao kako će općina nekome platiti 50 tisuća kuna, a on će još 

na tome i zaraĎivati, te kako nema logike u svemu. 

 G. Prašnički se sloţio sa g. Petričevićem te napomenuo kako imamo domaćeg 

ugostitelja, na što je općinski načelnik pojasnio da isti ugostitelj nije spreman preuzeti takvu 

obvezu, te kako je bit svega da se mještani zabave. 

 G. Salajec je mišljenja da će se mještani zabaviti ako se braniteljima kupi još veća 

količina ribe koju će dobro ispeći i uz to će dobiti besplatno piće.  

 Općinski načelnik je dao informaciju kako u nedjelju ide pečenje riba i gulašijada i to 

se dijeli besplatno, uz to su kraft pivari i ugostitelja nema do 20 sati.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na raspravu napominjući da ne vidi logiku da se nekome daje 

prostor, plati muzika, te da isti prodaje piće i na tome još zaraĎuje. Ne vjeruje da ne postoji 

ugostitelj kojem je u interesu da dovede muziku i shodno tome se potrudi prezentirati. 

 Nakon rasprave sa 6 glasa ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŢANA donijeta je 

ODLUKA 

o prihvaćanju ponude tvrtke CONVIVIUM d.o.o. Zagreb 

 

 Toĉka 19. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o nabavi traktorske kosilice malo boljih 

karakteristika nego što je postojeća kosilica. Kosilice kakva je stara više nema, a nova je u 

ponudi sa rezervnim kučištem u iznosu od 43.903,75 kuna sa PDV-om. Stara kosilica na kojoj 

je napravljen veliki servis će se reversom dati NK Bratstvu. 

 G. Salajec se osvrnuo na ponudu napominjući kako ćemo za kosilicu koja mora cijelu 

općinu kositi dati 43 tisuće kuna, a za šator za 2 dana 50 tisuća kuna. Smatra da nismo kupili 

kosilicu koja će izdrţati 5-6 godina, već kosilicu koju ćemo mijenjati za 2 godine budući da 

marka Rider nije nešto posebno. Mišljenja je da je to jeftina kosilica i da je svakako trebalo 

traţiti nešto kvalitetnije, te da se trenutno nema o čemu raspravljati kada je samo jedna 

ponuda na stolu.  

 Općinski načelnik smatra da je kosilica kvalitetna te da ima i mogućnost priključka 

ralice što je dobro zbog staza. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi postupak nabave te kako je navedeno da su 

zaprimljene 2 ponude i predmetna ponuda je bila jeftinija i zbog toga je došla na stol.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

„Nabava traktorske kosilice“ 

 



 Toĉka 20. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o nabavci sanitarnog kontejnera 2,5 x 2,5 m 

za igralište u Botinovcu obzirom da se uprava kluba ţalila kako nema sanitarni čvor. Ponuda 

je od tvrtke Tehnix d.o.o. i z Donjeg Kraljevca. Postojala je još jedna ponuda no u 

meĎuvremenu je kontejner prodan. Kada bi se ishodila graĎevinska dozvola i sve zajedno 

stavilo na hrpu moţda bi bilo cca 60 tisuća kuna, te je kontejner najbrţe i najefikasnije 

rješenje. Potrebno je samo priključiti vodu i napraviti jamu od 3 tunela. 

 G. Salajec je potvrdio da je postojala još jedna ponuda, no napomenuo je kako 

općinski načelnik manipulira podacima. Sam je predloţio kako je potrebno postaviti kontejner 

te dobio uputu od načelnika da potraţi i pogleda kako se kreću cijene, te kako je unutar 2 dana 

našao novi kontejner 6 x 2,5 sa 3 kabine, 2 pisoara, 3 lavaboa i bojlerom za toplu vodu za 25 

tisuća kuna s PDV-om. MeĎutim to nije moglo proći budući je načelnik već na godišnjoj 

skupštini očito odabrao Tehnix obzirom da je već tada rekao kako će osobno sam razgovarati 

s njima, te smatra da je po svemu tome predmetna ponuda pogodovanje.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako neće dozvoliti manipulaciju njegovim imenom, 

te kako je vijeće tu da ponudu ili prihvati ili odbije. Sloţio se sa konstatacijom da su našli 

kontejner no isto tako je negativno reagirao oko spojenih muško-ţenskih kabina. Nadalje, 

smatra da se u tom trenutku nije mogla donijeti odluka telefonski, već bi bilo potrebno sazvati 

sjednicu za samo jednu točku i taj kontejner bi koštao puno više.  

 G. Salajec smatra da je načelniku bilo u interesu riješiti to, zatraţio bi sluţbenu 

ponudu od Lim-monta i bilo bi sve jasno i čitko prezentirano. 

 Općinski načelnik smatra da su mogli, kad su već i bili na licu mjesta, uzeti ponudu i 

donijeti je na općinu, kad već ista financira sve. Nadalje, napomenuo je kako se krivo shvaća 

dok se nešto kaţe i da će se stvari nakon razgovora riješiti odmah za tjedan dana. Smatra da je 

pred nama cijela godina za to odraditi, te kako je u vrijeme razgovora oko svega općina imala 

druge obveze za podmiriti i 3 mjeseca prolazila sa minimalno sredstava na računu, te se 

moraju znati prioriteti.  

 Predsjednik je zaključio kako je općinski načelnik očito ljut na sve koji imaju 

mogućnost riješiti nešto povoljnije i bolje, te da se cijelo vrijeme skriva iza toga da nitko nije 

donio ponudu. Smatra da bi mu u interesu trebalo biti što je netko riješio problem i još k tome 

povoljno.  

 Općinski načelnik je ponovio da kada je stigla predmetna ponuda zatraţena je i 

ponuda Lim-monta no u meĎuvremenu je kontejner prodan. Trenutno se financijska situacija 

popravila i krenulo se sa rješavanjem, no ako vijeće ne ţeli, ne mora prihvatiti ponudu.  

 GĎa. Blaţević je mišljenja da je za takve stvari kao što je Dan Općine, kosilica i 

kontejner potrebno pribaviti više ponuda kako bi se na sjednici moglo kvalitetno raspraviti i 

odabrati.  

 G. Jančevec se sloţio da je dobro imati više ponuda, bez obzira na svotu, no skrenuo je 

pozornost da je prije nekoliko mjeseci donijeta odluka o provedbi postupaka jednostavne 

nabave u kojoj je definiran plan od 70 tisuća kuna za jednu ponudu, što opet ne znači da se ne 

moţe traţiti više ponuda.  

 GĎa. Blaţević je konstatirala da je moţda u redu da je jedna ponuda, no obzirom na 

tenzije kojima su prisustvovali, moţda bi bilo preporučljivo za stvari gdje ima mogućnosti 

dobiti više od jedne ponude.  

 G. Jančevec je pojasnio da postupak nabave provodi povjerenstvo imenovano od 

strane općinskog načelnika u kojem jedan član mora imati certifikat iz javne nabave, te da 

vijeće samo donosi odluku temeljem odabira povjerenstva.  

 G. Prašničkog je zasmetalo što se ne sluša osobe koje su u srţu problematike i koje će 

koristiti to što se nabavlja, na što je općinski načelnik konstatirao da je Botinovcu bitno da 

dobije sanitarni čvor na igralištu, a na vijeću je da donese odluku i riješi to pitanje ili ne 

donese, pa će se svi posjetitelji koristiti okolnim površinama kao i do sada 20-ak godina. 



 Predsjednik smatra da to nije način komunikacije, jer se postavlja ultimatum. 

 G. Prosenjak se sloţio sa iznesenim od strane g. Jančevca, no postavlja pitanje zar je u 

redu izdvojiti više sredstava za duplo manji kontejner. Smatra da se moraju ponašati u smislu 

dobrog gospodara. 

 G. Jančevec je pojasnio kako je zakon predvidio pojednostavljenje poslova za manje 

iznose novaca.  

 G. Salajec smatra da je posao općine skupiti ponude, a ne osobe koja volontira u 

udruzi. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta je  

ODLUKA  

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

„Nabava sanitarnog kontejnera“ 

 

Toĉka 21. 

 

Pročelnik je pojasnio kako je Zakon o ublaţavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda novi zakon koji je donijet u veljači ove godine i propisuje da se predmetni plan 

mora donijeti do 28.02. što je u najmanju ruku vrlo čudno jer nitko ne zna što je zakonodavac 

htio time reći. Angaţirali smo struku koja je plan izradila i mjesec dana nakon zakonskog 

roka je na stolu. Vidljivo je na što se isti odnosi, ali se nadamo da ga nećemo morati 

primjenjivati.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

PLAN 

mjera i postupanja Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini 

za djelomiĉnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda 

 

 Toĉka 22. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o sanaciji krovišta objekta drvarnice kod škole u 

Kunovcu koje je poprilično derutno. Zatraţene su 3 ponude od tesarskog obrta Jagarinec, 

zidarskog obrta Vrabelj i obrta Medvarić, ali obzirom da je traţeno da se radovi izvode 

tijekom uskršnjih praznika, pristigla je samo 1 ponuda i to od tesarskog obrta Jagarinec na 

iznos od 35.331,25 kn sa PDV-om. Napomenuo je kako je u ponudi uključena nabava i 

postava ţljebova sa cijevi, ali da će se vidjeti da li će se za te radove uzeti drugi limar i u tom 

slučaju će se iznos smanjiti.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: „Prekrivanje krovišta na 

objektu drvarnice kod zgrade Osnovne škole u Kunovcu 

 

Toĉka 23. 

 

-Predsjednik je dao informaciju kako od 28.03.2019. godine nije član Hrvatske 

demokratske zajednice te naveo kako predsjednica općinske organizacije zna razloge. Pošto je 

na prijedlog HDZ-a odabran za predsjednika Općinskog vijeća dao je funkciju na 

raspolaganje. 

-g. Prosenjak je zatraţio da se obznani program za Dan Općine, te da bi udruge koje 

učestvuju u svemu bio i red obavijestiti što se planira. Osvrnuo se na to da se 22.06. kao i 

svake godine do sad planirao Dan branitelja pa su dobili informaciju da ne moţe jer taj datum 

ima folklor, a sad je ispalo da od toga neće biti ništa.  

Općinski načelnik je pojasnio kako se Dan branitelja moţe odrţati 22.06., a razlog za 

ranije danu informaciju je bio zbog toga što su se planirali Ivanečki kresovi na koje bi bili 



pozvani gosti iz drugih zemalja u sklopu projekta Europa za graĎane. Budući da se do kraja 5. 

mjeseca neće znati rezultati natječaja kresovi će se odrţati kao i svake godine u svom terminu, 

odnosno zadnji vikend u mjesecu kolovozu. Nadalje, 23.6. je tradicionalno pečenje riba od 

strane veterana, kao i gulašijada, u 18 sati bude svečana sjednica na kojoj će ove godine 

sudjelovati i učenici OŠ Koprivnički Ivanec. Prije svega će biti i simulirana sjednica 

Općinskog vijeća sa učenicima a sve sklopu projekta Ţelim znati kako imati. 24.6. je 

polaganje vijenaca, misa i navečer je koncert odnosno zabavni dio. Nogometaši budu imali 

utakmicu na igralištu 

G. Petričević je konstatirao kako je sa folklorom svake godine ista priča i uvijek se sve 

mora njima podrediti.  

G. Prašnički je upitao da li je u sklopu prihvaćene ponude i svečana večera ili će se to 

opet posebno plaćati, na što je općinski načelnik pojasnio kako to nema veze sa svečanom 

sjednicom. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisniĉar:                                                                                    Predsjednik: 

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

  

  


