
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  31. svibnja 2019. 

 

 Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 31. svibnja 

2019. godine s početkom u 18:30 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 

u općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/04, Urbroj: 2137/09-19-1 od 27. 

svibnja 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: 

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 zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 

za 2018. godinu, 

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 

2018. godinu, 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

ureĎaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. 

godini, 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa odrţavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone 

„Koprivnički Ivanec“, 

6. Donošenje o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada Glavnog 

projekta i ostale pripadajuće dokumentacije za projekt „GraĎenje graĎevine javne i 

društvene namjene, osnovna školska ustanova – osnovna škola sa sportskom 

dvoranom, 3. skupine, 

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa ukupnog razvoja Općine 

Koprivnički Ivanec za 2018. godinu, 

8. Donošenje o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada projektne 

dokumentacije za projekt nadogradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu 



9. Donošenje Odluke o odabiru ponude tvrtke KOMING d.o.o. iz Koprivnice o 

izvoĎenju radova na spajanju slivnika oborinske odvodnje na sjevernom dijelu 

Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu, 

10. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora za odrţavanje nerazvrstanih cesta 

na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2016. – 2019. godine, 

11. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 6066 k.o. 

Kunovec, 

12. Donošenje Izmjena Plana zaštite od poţara na području Općine Koprivnički 

Ivanec, 

13. Razno. 

 

- Predsjednik je dopunu dnevnog reda sa točkom „Donošenje Zaključka o ukidanju 

statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 6053 k.o. Kunovec. 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Toĉka 1. 

 

GĎa. Husnjak je pojasnila kako se iz izvještaja vidi da je izvršenje za 2017. godinu bilo u 

minusu 1.110.900,10 kn, a da je izvršenje za 2018. godinu 515.206,65 kn, što znači da smo 

pokrili minus i još u plusu. Iz prihoda se vidi da je planirano 8.843.000,00 kn, a ostvareni su u 

iznosu od 7.879,794,25 kn što iznosi 89,11%. Po kontima postoje neka odstupanja od 

planiranog i izvršenja. Od prihoda je izdvojila pomoći koja su planirana za nogostup u 

Koprivničkoj ulici a ostvareno je 50% iznosa i tu je značajnija razlika. Postoji odstupanje kod 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Prihodi od prodaje su takoĎer planirani od 

620.000,00 kn a ostvareno je 585.889,00 kn što čini 94% od plana. Što se tiče prihodovne 

strane tu je još i povrat studentskih kredita koji su bili planirani u iznosu od 85.000,00 kn, a 

ostvareni su u iznosu od 93.400,00 kn što je ostvarenje od 109 %. Nadalje, što se tiče rashoda 

vidljivo je kako je plan bio 7.732.000,00 kn, a ostvareno je 6.512.080,10 kn što je 84% od 

plana. Odstupanja su kod plaća i svih ostalih rashoda jer se ne moţe baš u 100% ostvariti sve 

što je planirano. Izdvojila je tekuće donacije u novcu koje su planirane u iznosu od 

701.000,00 kn a ostvareno je 99,71%. Kod ulaganja u graĎevinske objekte vidljivo je da je 

ostvareno 71% od planirano i da su povećana ulaganja u odnosu na 2017. godinu za 72,78%. 

TakoĎer nije ostvareno sve što je planirano. Nadalje, izdvojila je nogostup u Koprivničkoj 

ulici jer nisu stigle sve situacije u 2018. godini već i u 2019. godini. Bio je plan da se dom u 

Goričkom realizira od 120.000,00 kn meĎutim to će ići u ovoj godini. Na računu financiranja 

je vidljivo kako je planirano 150.000,00 kn za isplatu studentskih kredita, isplaćeno je 

128.000,00 kn što je 85% od planiranog. Kada se sve sumira, prihodima koje smo ostvarili u 

2018. godini pokrili smo manjak iz 2017. godine i kada se oduzmu rashodi iz 2018. godine 

ostajemo na iznosu 515.206,65 kn u plusu.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE KOPRIVNIĈKI IVANEC  

ZA 2018. GODINU 

 

 

 

 

 

 



Toĉka 2. 

 

GĎa. Husnjak se osvrnula na ranije izneseno, te kako smo ostvarili dobre rezultate i 

imamo višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.706.761,63 kune i tim viškom se pokrivaju 

manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.948.154,98 kuna i primitaka od 

financijske imovine u iznosu od 243.400,00 kuna. Dok se to pokrije ostaje 515.206,65 kuna i 

to se rasporeĎuje na rashode u 2019. godini. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivniĉki Ivanec za 2018. godinu 

 

Toĉka 3. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako je predmetno izvješće sada na dnevnom redu obzirom da je 

zakonom propisano kako se usvaja usporedno sa godišnjim izvještajem proračuna. Točka 2. 

govori o onom što je bilo planirano, a u točki 3. je iskazano ono što je ostvareno. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja 

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

Toĉka 4. 

 

Pročelnik je napomenuo kako je predmetno Izvješće na dnevnom redu izraĎeno prema 

zakonskim propisima. U točki 2. planirano, a u točki 3. ostvareno.  

Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2018. godini 

 

Toĉka 5. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o tome da naša poduzetnička zona nikada nije 

bila uvrštena u registar poduzetničkih zona koji vodi Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog ureĎenja i sada se radi na tome da se zona uvrsti u predmetni registar. Da bi se 

to uradilo, ministarstvo je zatraţilo da je potrebno izmijeniti odluku iz razloga jer su se 

katastarskom izmjerom mijenjali brojevi čestica i količina čestica. Iz tog razloga je u 

prilogu tablica detaljnog prikaza svih čestica koje čine poduzetničku zonu sa paralelnom 

usporedbom novih i starih katastarskih čestica i strukturom vlasništva.  

 G. Salajca je interesiralo što znači da Logistika Šurić nije gruntovno prenesena. 

 G. Jančevec je pojasnio da smo sklopili ugovor sa Logistikom Šurić prije izvjesnog 

vremena, g. Šurić je uredno isplatio puni iznos iz ugovora i s naše strane je ta priča 

završena. Ugovori su ovjereni kod javnog biljeţnika, a g. Šurić nikad nije ugovore predao 

u gruntovnicu i prenio česticu, te se zbog toga ista još uvijek vodi na općinu. Smatra da bi 

mu trebalo biti u interesu, kad je već kupio zemljište, da isto i prenese. Bio je pozvan i na 

izlaganje povodom izmjere, nije se pojavio. Ugovorom je bilo propisano da se mora platiti 

i porez prilikom prijenosa, da li je to moţda bio neki razlog, to ne zna. 

G. Petričeviću je čudno da javni biljeţnik nije ugovor proveo u poreznoj. 

 G. Salajca je zatraţio pojašnjenje oko piste za uzlijetanje aviona, budući je na mjestu 

hangara upisana samo RH, a negdje i općina, te što je sa misnom zakladom. 

 G. Jančevec je pojasnio da što se tiče piste, tako je upisano, svaka čestica posebno. 

Nadalje, od prije je u nekim dijelovima bila upisana misna zaklada ţupne crkve 



Koprivnički Ivanec i oni stoje kod svoj suvlasničkog omjera. Nekada je to bila hrpa malih 

čestica, a sada je u izmjeri formirana jedna velika parcela koja obuhvaća sve te čestice i 

računa se koliki suvlasnički udio ima crkva u toj velikoj parceli u odnosu na površinu 

prijašnje male parcele. Rješava se putem prigovora na katastarsku izmjeru. 

 G. Salajec je zatraţio pojašnjenje što je sada s tom pistom, na jednoj sjednici je bio 

prisutan i g. Dulikravić. 

Općinski načelnik je pojasnio da je na sjednici bio sa zahtjevom da se oslobode 

plaćanja zakupa, no ipak su ga svega isplatili. Općina ionako se toga ne moţe odreći, a ne 

bi bilo u redu prema svim drugim zakupcima koji redovito plaćaju. Pokrenuli smo 

postupak okrupnjavanja poslovne zone. Ako se to riješi, općina ima na okupu zonu, a 

drugi dio je RH. 

 G. Jančevec je pojasnio da ako se to riješi, u budućnosti aeroklub svoje pitanje rješava 

dalje sa RH. Crkva ima svoja zemljišta što nije ništa čudno. 

 Pročelnik je obavijestio prisutne da je baš danas završen program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem i temeljem dokumentacije koju smo dobili od ţupanije u isti 

je uvršteno 9 ha povrata za crkvu.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjenama Odluke o osnivanju poduzetniĉke zone 

„Koprivniĉki Ivanec“ 

 

 Toĉka 6. 

 

 G. Jančevec je pojasnio situaciju oko nove škole. Općina je prije nekoliko godina 

napravila dokumentaciju za novu školu, od idejnog do izvedbenog projekta, temeljem koje 

smo dobili graĎevinsku dozvolu. Obzirom da se projekt škole u tih par godina nije 

realizirao a sve iz razloga jer je poprilično velika investicija i svih ovih godina nije bilo 

natječaja koji bi financirao izgradnju školskih ustanova od strane EU fondova. U 

meĎuvremenu su se poprilično promijenili pedagoški standardi i zahtjevi same škole, 

djece, općine, te se došlo do zaključka još u vrijeme bivšeg načelnika Ivice da treba 

krenuti u izradu nove dokumentacije, budu da stara dokumentacija ne bi zadovoljavala 

potrebe i pedagoške standarde. Općina je prije godinu-dvije krenula u izradu nove 

dokumentacije, izraĎen je idejni projekt na kojeg se trebala dobiti suglasnost ministarstva 

kako bi se moglo krenuti na drugi korak odnosno glavni projekt. Suglasnost smo dobili uz 

uvjete koje moramo ugraditi, većinom se odnose na vanjske terene, ali se smatra kao 

suglasnost za izradu glavnog projekta. Prijedlog današnje odluke se odnosi upravo na to, 

izradu drugog dijela dokumentacije odnosno glavnog projekta koji je potreban i na 

temelju kojeg bi se mogla ishoditi nova graĎevinska dozvola. S obzirom da prema 

informacijama koje imamo EU planira u idućem razdoblju uvrstiti natječaje koji bi 

financirali izgradnju školskih ustanova, predlaţemo da se odluka prihvati te da se ishodi 

nova graĎevinska dozvola i da se moţe projekt kandidirati na neki budući natječaj. 

Provedena je jednostavna nabava, zatraţene su tri ponude, zaprimljene su dvije od tvrtke 

Petgrad i Coart i Coart je cjenovno bio povoljniji i shodno tome je prijedlog povjerenstva 

da se odabere tvrtka Coart za izradu preostalog dijela dokumentacije.  

 G. Prosenjak je postavio pitanje o kakvoj školi i dvorani se radi, da li se to moţe 

vidjeti. Smatra da bi bilo zanimljivo vidjeti o čemu se uopće raspravlja i o čemu bi se 

trebala donijeti odluka. Osvrnuo se na to da se o projektu nekad raspravljalo danima. 

 G. Jančevec je napomenuo kako se projekt u svojim dimenzijama nije mijenjao. Više 

je promjena bilo u unutrašnjosti. Najviše je prepirki bilo oko dvorane, da li bi bila veća ili 

manja.  



 G. Prosenjak se osvrnuo na to da je u projektu prošla dvorana koja ne zadovoljava 

ništa osim igranja djece. I ranije se inzistiralo da se gradi prava dvorana koja će se moći 

iznajmljivati i na taj način moći sama odrţavati.  

 G. Jančevec je napomenuo da je najveći problem broj djece. Da bi se moglo ići u 

izradu glavnog projekta morala se dobiti suglasnost ministarstva. Ministarstvo ne da 

graditi takvu veliku dvoranu jer nemamo dovoljan broj djece.  

 G. Prosenjak je pojasnio da ministarstvo da raditi dvoranu, ali o našem trošku i tu je 

razlika. Ne moţe se reči da se dvorana ne da raditi. Dvorana se da raditi ali sve što je 

iznad standarda plaćamo mi. Smatra da nama neće nitko plaćati odrţavanje dvorane bez 

obzira tko na nju dao suglasnost. Trošak će ostati nama. Moţda bi trebalo napraviti 

raspravu i napraviti pravu dvoranu za kojom je potreba. Mišljenja je da bi ozbiljno trebalo 

razgovarati te da se napravi dvorana po takvom modelu koji će se poslije najmom 

isplaćivati ili odrţavati. 

 G. Jančevec smatra da će se i ova dvorana koristiti. Napomenuo je kako se projekt 

razvlači dugi niz godina i do danas nije saţivio. Ako vijeće tako odluči, moţe se krenuti 

ponovno u reviziju projekta, ali je napomenuo kako svi moraju biti svjesni da to projekt 

opet vraća na nultu točku i da za tako velike projekte samo izrada dokumentacije traje 

minimalno godinu dana, a da se ne govori o ishoĎenju graĎevinske dozvole. Po ovakvom 

modelu je već prvi dio dokumentacije napravljen i moţe se krenuti u drugu fazu izrade. 

Ako vijeće odluči da to nije dobro, sve što je do sada napravljeno i plaćeno ne vrijedi više 

ništa i mora se krenuti ispočetka. Što se će se dogoditi ako ministarstvo neće dati 

suglasnost na neku veću dvoranu, za što je siguran da neće s obzirom na broj djece. 

Napomenuo kako moraju biti svjesni da bilo kakvu razliku u cijeni koja će biti poprilična, 

općina snosi sama. Ukupna vrijednost ovog projekta sa manjom dvoranom je 22 milijuna 

kuna. 

 Predsjednik se sloţio sa g. Prosenjakom i podrţava njegovo razmišljanje. Smatra da ne 

treba graditi samo da se nešto gradi. Škola se radi jedanput i bilo bi dobro da se to napravi 

onako kako treba. Osvrnuo se na dvoranu u Novigradu Podravskom koja je veličine 40 x 

20 metara i mogu se igrati rukometne utakmice, malonogometni turnir i dvorana je 

iskorištena kroz cijelu godinu. Zalaţe se za to da se napravi dvorana po standardima koja 

će se moći koristiti za sve.  

 G. Jančevec je ponovio da kako će vijeće odlučiti, tako će se dalje raiditi. 

 Zamjenica se osvrnula na to da je spomenuto kako se to radi već duţi niz godina, te 

upitala koliko bi vremenski trebalo da se sve izradi, na što je je g. Jančevec odgovorio da 

ako bi se sada i počeli raditi do kraja godine sigurno ne bi bili gotovi, te se moţe računati 

da bi tek u prvoj polovici iduće godine bilo moguće zatraţiti graĎevinsku dozvolu, s time 

da tu već polovica dokumentacije postoji, no kad bi krenuli ispočetka onda bi to trajalo 

puno duţe.  

 G. Prosenjak smatra da bi trebala ići samo dopuna projekta.  

 G. Jančevec je ponovio da se mora ići po suglasnost Ministarstva obrazovanja bez 

obzira na dopunu projekta. Oni će reći da li je moguće ili ne. Ako kaţu da nešto ne moţe 

ići onda općina mora vidjeti što dalje s time, da li će financirati sama.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na ranije rasprave oko školske dvorane, te kako je bilo 

puno prijepora oko površine iste. Smatra da bi se općina trebala fokusirati na školu koja je 

prioritet, a ne dvorana. Naglasio je da imamo pred gotovim činom da se krene sa glavnim 

projektom i da se pripremi dokumentacija za EU sredstva 2020.-2026. Ako ćemo gledati 

dvoranu koja nije prioritet i krenuti ispočetka moţemo zaboraviti slijedeće 3 godine da 

apliciramo za sredstva. Smatra da dvoranu moţemo u svako doba dograditi ako će biti 

sredstava, ali prvenstveno trebaju biti prioritet djeca. Ne predlaţe da se iznova ide sve 

raditi jer je to procedura koja će trajati. Osvrnuo se na školu u Legradu koja je prošle 

godine bila otvorena i prijetilo joj je zatvaranje zbog pomanjkanja učenika. Smatra da ako 

uskoro ne osiguramo djeci nove uvjete, neće biti razloga da djeca ostanu. Škola se odrţava 



koliko moţe. Ponovio je kako bi škola trebala biti prioritet. Istina da je dvorana nešto što 

se ţeljno iščekuje budući da sada nema nikakve, a za potrebe djece je predloţena površina 

dvorane zasigurno dovoljna.  

 Predsjednik je zanimalo od kuda je informacija da će sve to trajati nekoliko godina ili 

su to samo nagaĎanja, na što je općinski načelnik odgovorio kako nije nagaĎanje nego se 

zna koliko traje postupak izrade dokumentacije i traţenja potrebnih dozvola. 

 Predsjednika je zanimalo da li se moţe provjeriti koliko bi se rok produţio da se ide sa 

projektom koji će sve riješiti odjednom. 

 G. Jančevec se osvrnuo na sastanak u ministarstvu kada se vrlo teško dobila suglasnost 

na postojeći projekt budući da smo sa brojem djece u stalnom padu. Jasno mu je da se svi 

slaţu kako bi bilo dobro da se napravi bolja i veća dvorana, ali je ponovio kako to neće 

proći u ministarstvu. Jedino rješenje je da sami financiramo dvoranu, ali smatra da se radi 

o prevelikoj svoti. Sugerirao je da se prihvati predloţeno budući da je i do sada uloţeno 

previše novaca u sve.  

 Predsjednik se osvrnuo na izneseno, navodeći kako je to bilo prije par godina i siguran 

je da se situacija od tada promijenila odnosno da je ministarstvo ublaţilo kriterije. 

Nadalje, priča se stalno kako nema djece, smatra da i drugim krajevima, primjerice 

Slavoniji nema djece, pa bi to značilo da nitko neće dobiti školu. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako se kriteriji nisu ublaţili nego postroţili. Smatra 

da bi trebalo krenuti sa izgradnjom te da se dvorana gradi zbog djece. 

 Predsjednika je zanimalo zašto bi se danas baš trebala donijeti odluka, na što je 

općinski načelnik odgovorio kako se ne bi kasnilo sa projektom.  

 GĎa. Kovač se osvrnula na dvije postoje zgrade u kojima je škola, te upitala zašto 

nitko nije razmišljao da postojeću školu moderniziramo, obnovimo i proširimo, a u zgradi 

u Ivancu napravimo vrtić na kojem bi na sigurno svi ostali zavidjeli.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da je do sada potrošeno puno novaca i energije jer 

je parcela za izgradnju nove škole odavno već kupljena.  

 G. Jančevec je napomenuo kako se broj djece smanjio, no i pojasnio kako u ovom 

trenutku imamo suglasnost ministarstva i na postojeći projekt je više ne trebamo traţiti 

već krenuti u završnu izradu glavnog projekta i traţenje graĎevinske dozvole. Ako idemo 

ispočetka, prisutni moraju biti svjesni da se ponovno mora traţiti suglasnost ministarstva 

za što je upitno da li će se dobiti obzirom da brojčano stanje djece.  

 G. Salajec se osvrnuo na izneseno te postavio pitanje da li je moguće takav projekt 

sada prihvatiti a sa projektantom predvidjeti nadogradnju te dvorane. G. Jančevec je 

pojasnio da u ovom projektu to nije moguće budući je izraĎen idejni projekt u kojem je 

već planirana dvorana takva kakva je i na temelju njega se izraĎuje glavni projekt. Nitko 

ne sprječava vijeće da krene u izradu novog projekta za proširenje dvorane. 

 Predsjednik smatra da će to biti puno skuplje ako će se nadograĎivati, nego da se sve 

obuhvati odmah.  

 G. Prašnički smatra da je šteta što se ranije nije razmišljalo na takav način i interesira 

ga zašto se nije odmah donijela odluka za veću dvoranu. Općinski načelnik je pojasnio 

kako se razmišljalo o svemu i više od godinu dana raspravljalo o svemu, ali je isto bilo 

mišljenje da je prvo potrebno izgraditi za djecu, a onda će se ići sa dogradnjom.  

 G. Petričević se osvrnuo na svu problematiku oko projekta škole od samog početka 

kupnje zemljišta koja je trajala kroz jedan cijeli mandat. Nakon toga se krenulo oko 

pregovora za veću dvoranu za koju se nije mogla dobiti suglasnost te je ostao zaključak da 

dvorana bude takva kakva mora biti. Smatra da ako ćemo se vračati opet na nultu točku 

slijedeće 4 godine opet nećemo ništa uraditi.  

 Predsjednika je interesiralo da li postoji mogućnost da traţimo projekt i da svojim 

sredstvima radimo dvoranu, na što je općinski načelnik pojasnio kako je moguće dograditi 

ali mora biti zaseban projekt. 



 G. Prosenjak je pojasnio kako za sve što je van standarda za koje se dobije suglasnost 

financira iz proračuna. Što se tiče sredstava iz EU fondova, kakav se projekat kandidira od 

njega nema odstupanja. Napomenuo je kako bi trebalo paziti da ako se izgradi dvorana 

koja je 12 metara široka ista se ne moţe proširiti, već samo produţiti. Pojasnio je kako su 

u vrijeme samog početka projekta postojala 3 idejna rješenja i zato ga zanima što je od 

toga aktualno.  

 G. Jančevec je pojasnio kako je idejni projekt donekle razraĎen, no tek u glavnom 

projektu se ide u nekakve detalje i projektiraju se točnije stvari. Napomenuo je kako je 

potrebno razgovarati sa projektantom o pitanju mogućnosti proširenja. Ponovno se 

osvrnuo na ranije izlaganje i napomenuo kako se projekt proteţe već godinama, te smatra 

da ako ovo neće proći, nešto puno veće će još teţe proći.  

 Nakon rasprave sa 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢAN donijeta je  

ODLUKA  

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

Izrada Glavnog projekta i ostale pripadajuće dokumentacije za projekt 

„GraĊenje graĊevine javne i društvene namjene, osnovna školska ustanova 

- Osnovna škola sa sportskom dvoranom, 3. skupine 

 

Toĉka 7. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se izvješće Programa ukupnog razvoja Općine 

Koprivnički Ivanec za 2018. godinu bazira na onom što je planirano i što je odraĎeno u 

godinu dana. Izrazio je nadu da će u razdoblju od 2020.-2026. godine biti prilike za prijavu 

natječaja za školske objekte i da ćemo se spremni moći prijaviti. Što se tiče sufinanciranja i 

poticanja srednjoškolskog i visokog obrazovanja vrši se stipendiranje studenata. Nadalje, 

projekt ureĎenje centra je kandidiran i povratna je informacija kako smo 125 na listi, a 85 

projekata je prošlo, s time da još uvijek je sve otvoreno pa postoji mogućnost dobivanja 

sredstava. Za Projekt rekonstrukcije doma u Goričkom u jesen bi trebali biti rezultati 

natječaja, te se očekuje realizacija. Što se tiče doma u Pustakovcu, sreĎen je interijer doma, te 

je u planu da se uvede grijanje. Staza na sjevernom dijelu Koprivničke ulice je realizirana, još 

nisu dobivena sva sredstva i očekujemo još oko 40%. Proširenje parkirališta na groblju u 

Koprivničkom Ivancu je završeno. Sufinanciran je program za pomoć u kući starijim osobama 

(gerontodomaćica) i tokom ove godine se krenulo sa novim projektom pomoći. Sufinanciran 

je rad udruga i vatrogasnih društava, sportskih klubova. Postupak katastarske izmjere k.o. 

Koprivnički Ivanec je završen, a u postupku katastarske izmjere k.o. Kunovec traje postupak 

izlaganja podataka. Izvršena je modernizacija javne rasvjete u dijelu Koprivničke ulice. Dao 

je informaciju kako su dobivena sredstva za modernizaciju javne rasvjete u naselju Goričko, a 

dio od Koprivničke kroz Vinogradsku ulicu prema Goričko općina će sama financirati budući 

da nismo prošli na drugim natječajima. Što se tiče zone, tvrtke Unija beton i Auto aktiv su 

kupili zemljište, te je rezervirano još 5000 m
2
. Nadalje, za ureĎenje kulturno-informativnog 

centra i zavičajne zbirke odrţan je sastanak, postignuta je suradnja sa partnerom iz MaĎarske, 

te se očekuju rezultati natječaja. Vrijednost projekta je 513.318,50 €, te ako se to ostvari moći 

će se krenuti sa radovima. Što se tiče Ivanečkih kresova odlučili smo proširiti suradnju, 

prijavili smo se na natječaj „Europa za graĎane“ i očekuju se rezultati, te ako se proĎe, 

društva iz MaĎarske, Poljske i Slovačke će sudjelovati na kresovima. Osvrnuo se na 

osposobljavanje mladih koje nam je od značajne pomoći te da bi za slijedeću godinu trebali 

planirati više od jedne osobe. Zaključio je kako je bilo puno aktivnosti, te da je dosta 

projekata izrealizirano. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa ukupnog razvoja  

Općine Koprivniĉki Ivanec 



 Toĉka 8. 

 

 G. Jančevec je pojasnio da je, kako bi se moglo krenuti u nadogradnju dječjeg vrtića u 

Koprivničkom Ivancu, potrebno je izraditi projekte na temelju kojih se mora ishoditi 

graĎevinska dozvola. Proveden je postupak nabave, zatraţene su 3 ponude, zaprimljena je 1 

od tvrtke Petgrad d.o.o. Koprivnica u iznosu od 137.500,00 kuna sa PDV-om. Osvrnuo se na 

to da je bilo dosta teško smjestiti objekt u odnosu na površinu čestice koju vrtić koristi i nije 

prevelika, a po najnovijim pedagoškim standardima svako dijete morati imati odreĎeni broj 

m
2
 čestice (unutarnji i vanjski prostor), no uspjelo se iznaći rješenje. Napomenuo je kako je sa 

OŠ Koprivnički Ivanec potpisan ugovor o osnivanju prava graĎenja koji je sproveden u 

gruntovnici i osnovano je pravo graĎenja u korist Općine Koprivnički Ivanec na period od 20 

godina i temeljem toga moţemo krenuti u nadogradnju na postojećoj čestici. 

 G. Salajec se osvrnuo na to da se ipak ide sa pravom gradnje na čestici, a isto se moglo 

srediti i puno ranije, samo da nije bilo inata.  

 Općinski načelnik se nije sloţio sa g. Salajcem, te pojasnio kako je općina pratila sve 

zahtjeve i upute koje je dobivala i po njima radila. Radilo se na tome da se izgradi nešto što će 

biti većeg kapaciteta, a ne kao što se prvotno planiralo, montaţno, za slijedećih 10-15 godina 

te da se zadovolji pedagoški standard kvadrature po djetetu. Osvrnuo se i na problem kod 

katastarske izmjere gdje škola ima površinu od 6 metara prema susjedima i s tom površinom 

nismo mogli računati već ostati u stvarnim dimenzijama. Ako će sve biti u redu iduće godine 

bi trebalo početi sa graĎenjem kako bi prostor bio spreman za pedagošku godinu 2020./2021.  

 G. Prosenjak se takoĎer osvrnuo na to da smo mogli riješiti situaciju puno ranije, ali 

nije bilo sluha. Usporedio je cijenu izrade glavnog projekta škole i vrtića te zaključio kako je 

projekt vrtića puno skuplji.  

 G. Jančevec je napomenuo kako se kod škole radi samo o pola dokumentacije, ne 

cijele, jer je dobar dio već izraĎen i plaćen, dok se za vrtić radi kompletna dokumentacija.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

Izrada projektne dokumentacije za projekt nadogradnje djeĉjeg vrtića  

u Koprivnĉkom Ivancu 

 

 Toĉka 9. 

 

 G. Jančevec se osvrnuo na završeni projekt nogostupa na sjevernom dijelu 

Koprivničke ulice, te kako su se očekivano pojavili problemi uz odvodnju oborinske vode na 

tom dijelu. Radi se o dodatnom trošku koji po njemu općina hitno mora sprovesti, a to je 

spajanje slivnika koji su po projektu bili postavljeni samo kao upojni slivnici jer se 

pretpostavljamo da će zemlja „piti“ vodu. Obzirom da se na nekim dijelovima slivnici 

razlijevaju i voda ide mještanima u dvorišta i kuće, potrebno je donijeti predmetnu odluku.  

 G. Salajec je postavio pitanje da li smo mogli utjecati na taj projekt dok je bio izraĎen, 

na što je g. Jančevec odgovorio kako je to bilo moguće prije kandidiranja na natječaj, te zašto 

se nije mijenjao od strane osoba koja su ga radile ne moţe reći. 

 G. Prašnički je napomenuo kako se nije razmišljalo dok se projekt radio  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru ponude tvrtke KOMING d.o.o. iz Koprivnice 

o izvoĊenju radova na spajanju slivnika oborinske odvodnje  

na sjevernom dijelu Koprivniĉke ulice u Koprivniĉkom Ivancu 

 

  

 



Toĉka 10. 

 

G. Jančevec je pojasnio kako je sa tvrtkom KOMING d.o.o. Koprivnica 2015. godine 

sklopljen ugovor o odrţavanju nerazvrstanih cesta koji je bio na odreĎeni iznos. Obzirom da 

je u 12. mjesecu donijeta odluka da se ide u sanaciju cesta na području cijele općine koje će 

iznositi cca 400 tisuća kuna, blizu smo da premašimo ugovorenu cifru i upravo zbog toga je 

potrebno sklopiti predloţeni Aneks ugovora do dozvoljenih 15% prema javnoj nabavi, kako bi 

se moglo dalje raditi.  

Predsjednika je zanimalo što se to krpalo na cestama da smo tako blizu ugovorene 

cijene, na što je g. Jančevec odgovorio kako se ne radi samo o krpanju cesta već o cijelom 

odrţavanju cesta od 2015. godine (šodranje poljskih puteva i svi drugi poslovi koji su 

odraĎeni). 

G. Prosenjak je skrenuo pozornost na „krpanje“ asfalta da netko nadzire kako se to 

izvodi.  

Općinski načelnik je pojasnio kako se čekao do početka travnja dok su nabavili 

glodalicu – stroj koji će skinuti sloj asfalta, te će se taj materijal odmah iskoristiti za poljske 

puteve kako bi se izbjegao dupli trošak.  

G. Prašnički se osvrnuo na dio kod dječjeg vrtića koji nije asfaltiran, na što je općinski 

načelnik pojasnio kako je sve obuhvaćeno. 

G. Salajca je interesiralo da li krpanje znači samo na zacrtanim dijelovima cesta, na što 

je općinski načelnik odgovorio kako mora tako ići jer nema novaca za cijeli pojas. 

G. Salajec je predloţio da se sa planiranim sredstvima ove godine riješi jedna ulica, pa 

iduće druga ulica i time bi dobili kvalitetu. Općinski načelnik je napomenuo kako se mora 

krenuti na predviĎeni način da se spriječi širenje i propadanje. Pojasnio je kako će se skidati 

gornji dio asfalta i zalijevati novim, a da bi se radilo na cijelim ulicama mora se skidati sve i 

za to treba imati projekt. 

G. Jančevec je pojasnio da je za novu cestu potrebno imati graĎevinsku dozvolu. 

G. Prosenjak je zaključio da je bilo sreće što nije bilo jaka zima jer bi u protivnom 

oštećenja bila još gora.  

GĎa. Kovač je postavila pitanje kada će se krenuti sa tim radovima jer je ulica Braće 

Radić u Kunovcu jako lošem stanju, na što je općinski načelnik odgovorio da se po završetku 

radova na nogostupu kreće sa radovima i ako nas posluţi vrijeme. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o sklapanju Aneksa Ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec za razdoblje 2016.-2020. godine 

 

Toĉka 11. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o jednoj oranici koju obraĎuje Ivan Šmic iz 

Botinovca 13. U materijalima je zapisnik sa izlaganja i njegova zamolba. Radi se o čestici 

koja ide uzduţ njegove parcele a koja je u gruntovnim knjigama upisana kao javno dobro 

u općoj uporabi ali koja ne sluţi nikome niti ničemu, teoretski ne postoji, već je oranica 

koju sam obraĎuje. Upisana je kao put, mada puta nema niti ima smisla da i dalje tako 

ostaje. U zamolbi moli da se ukine status javnog dobra na predmetnoj čestici jer je to 

jedini način da općina moţe s njom raspolagati. Sljedeća stvar je da on predlaţe sa 

kompenzaciju sa nekom drugom česticom koja se nalazi sa druge strane njegove parcele 

koje bi se on odrekao u korist općine u vidu grabe koja bi bila potrebna u tom dijelu u 

smislu odvodnje. Zatraţen je savjet s pravne strane da li je uopće moguće nešto tako 

napraviti. Odvjetnik je sugerirao da kompenzacija ako je u pitanju bilo javno dobro, ne 

dolazi u obzir. Ne moţe se kompenzirati jer nije u skladu sa Zakonom o vlasništvu i 

drugim stvarnim stvarima. Ono što općina moţe napraviti, a to je na vijeću da odluči da li 



će se ići ili ne, je da nakon što se eventualno ukine status javnog dobra, Ivanu Šmic 

ponudi, za što je on zainteresiran, da otkupi prema procjeni predmetnu površinu. Isto tako, 

ako vijeće odluči, da općina opet od njega otkupi dio grabe opet prema procjeni. Na taj 

način bi se to moglo sprovesti, ali kompenzacije nisu zakonske. 

 G. Salajec se slaţe s tim da se skine status javnog dobra jer zna točno o čemu se radi, 

osim što je ovo puno veća površina gdje on nudi grabu.  

 G. Jančevec je napomenuo da ako će se ići u neku kupoprodaju vijeće će o tom 

odlučiti i u kolikoj bi to bilo površini. Za sada je prijedlog vijeću da skine status javnog 

dobra, a ako će se odlučiti da se ide dalje u neku kupoprodaju, napravit će se procjene i 

doći će na neku slijedeću sjednicu vijeća i vidjeti će se vrijednosti obiju strana. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ.br. 6066 k.o. Kunovec 

 

 G. Jančevec je zamolio vijeće da se izjasni što dalje nakon ukidanja statusa javnog 

dobra. Da li će se ići sa procjenom samo za tu česticu za prodaju ili će se otkupljivati 

ponuĎeno. 

 GĎa. Blaţević je upitala ima li smisla otkupljivati grabu. 

 G. Jančevec je napomenuo kako bi graba bila javno dobro koja bi bila za odvodnju 

vode s okolnih parcela. Da li je nuţno potrebna, osobno ne zna. Moţda više moţe reči g. 

Salajec koji je upoznat sa situacijom. 

 G. Salajec je pojasnio da se ne radi o njegovoj zemlji i svejedno mu je da li će tu biti 

graba ili ne. Ima tu i drugih vlasnika zemljišta koja su pod vodom. Koliko je shvatio, Alen 

je bio na izlaganju, već kod izmjere je bilo ucrtana graba za odvodnju.  

 G. Jančevec je potvrdio da je g. Šmic osobno pristao da se tu graba ucrta budući da 

okolna zemljišta plivaju, ali to stoji na njegovoj parceli. 

 G. Salajec je mislišljenja da će on ovo javno dobro kupiti bez obzira da li će se drugo 

dalje otkupiti ili ne. Kad bi mi to ostavili kao javno dobro i da on više ne ore, duţni smo 

napraviti i odrţavati put koji nikuda ne vodi.  

 G. Jančevec je zaključio da se ne ide u kupoprodaji grabe i ne treba raditi procjenu. 

 

 

Toĉka 12. 

 

Pročelnik je pojasnio kako smo u obvezi jednom godišnje aţurirati Plan zaštite od poţara 

čak da i nema nekih promjena mora se kroz to proći. Ove godine je simbolična promjena, 

došlo je do promjene zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZO. Umjesto Siniše Juranića 

je Ivan Blaţic zapovjednik i umjesto Bojana Jakupića je Krunoslav Latin kao zamjenik 

zapovjednika. To je jedinom što se mijenjalo u planu.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjenama Plana zaštite od požara 

Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

 Toĉka 13. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je Ninoslav Mesar iz Botinovca, Botinovec 53, podnio 

zamolbu za ukidanje statusa javnog dobra na dijelu čestice. Osobno je spreman za otkup i radi 

se o dijelu puta koji niti kamo vodi, niti ima smisla da opstane i dalje. Upisano je kao javo 

dobro i jedino Općinsko vijeće moţe skinuti status javnog dobra i temeljem toga bi se izradila 

procjena vrijednosti po kojoj bi se izvršio otkup. U predloţenom zaključku je ostavljeno 



prazno mjesto za površinu obzirom da trenutno nemamo za taj dio puta. Ista će se utvrditi 

naknadno kada se izvrši parcelacija.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o ukidanju statusa javnog dobra 

na podruĉju k.o. Kunovec 

 

 Toĉka 14. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na proveden Aktualni sat sa osnovnoškolskom djecom, 

te budući da se već duţe vrijeme nije sastalo povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, 

zamolio je članove da se uključe sa prijedlozima i sugestijama i iste daju do utorka 4.06. 

Napomenuo kako se spremaju priznanja za udruge i dvd-ove koji imaju okrugle obljetnice, te 

dao prijedlog da bi bilo dobro da se nagrade i odlični učenici. Izrazio je zadovoljstvo sa 

odraĎenim satom, napomenuvši kako su bili profesionalni i postavljali vrlo ozbiljna pitanja.  

G. Prašničkog je zanimalo da li se radi o aktualnim situacijama i osobama na što je općinski 

načelnik odgovorio kako se moţe predloţiti osoba ili udruga za koju se smatra da je svojim 

radom pridonio zajednici, općini, posebno se istaknuo i slično, a unazad 2-3 godine. Prijedlozi 

se daju u pisanom obliku povjerenstvu, a ono iste razmatra i dalje daje prijedlog vijeću za 

donošenje odluke.  

 Nadalje, dao je informaciju kako je odrţan sastanak sa predstavnicima udruga oko 

organizacije Dana Općine te iznio program: 23.06. u 10:00 se kreće sa Gastro festom (10 

ekipa i općina osigurava meso), prezentiraju se OPG-ovi, udruge s područja općine i okolnih 

susjednih općina, izloţba vatrogasne opreme te upoznavanje sa radom, DIF, sudjeluju djeca sa 

projektom Ţelim znati kako imati. U 12:00 sati počinje se pečenjem riba od strane veterana. U 

tom vremenu sviraju tamburaši. U 18:00 sati početak svečane sjednice, 20:30 paljenje kresa i 

nakon toga u šatoru koncert Begina. Zamolio je da se 24.06. svi koji su u mogućnosti okupe u 

10:00 sati u zgradi općine polaganja vijenaca i odlaska na svetu misu, kako članovi vijeća 

tako i predstavnici udruga. U 16:00 sati kreću nogometne utakmice na igralištu NK Sloga, 

počasiti će se sa gulašom i ribama. Na večer je koncert Učiteljica u šatoru. 

G. Salajec smatra da bi se bar 2 člana udruge morala odazvati za 24.06. , te da se nakon mise 

počaste sa pićem.  

 

 G. Salajec je napomenuo kako je potrebno funkcionirati kao jedna cjelina, bez inata, 

jer se u upravo kod vrtića vidjelo kako inat nije dobar način, te dao primjer da je na prošloj 

sjednici kod kupnje kosilice opet bio inat i da se baš takva mora kupiti pod napomenom da je 

ista profesionalna a ispada na ipak to nije tako. Mišljenja je da bi trebalo dva puta provjeriti 

neke stvari a ne olako donositi odluke, moglo se izdvojiti više novaca i kupiti kosilica sa 

kojom bi se moglo raditi slijedećih 10 godina. Općinski načelnik je potvrdio da je kosilica u 

redu, ali se radi o tome da komunalni radnik zbog bolesti i godina ne moţe s njom raditi, ali se 

slaţe sa g. Salajcem. Nadalje, dao je informaciju kako će se u srpnju postavljati sanitarni 

kontejner. 

 

 Predsjednik je dao informaciju kako je postavljen upit g. Prepelića vezano uz kupnju 

zemljišta na lokaciji izmeĎu Ivanca i Kunovca kod Krča koje je šikara i vlasnik je općina. 

Općinski načelnik da se u programu raspolaganja moţe pogledati o kojoj se čestici radi, jer se 

po zakonu mora odrediti koje zemljište ide u zakup i koje je predviĎeno za prodaju.  

 

 Predsjednik je postavio pitanje zašto komunalni radnik kosi površinu od KTK 

„Vector“-a na što je općinski načelnik pojasnio kako to više nije površina od kluba već 

općinska. 

 G. Salajec se osvrnuo na košnju trave, napomenuvši da kada se kose javne površine 

onda se kose u cijelosti te da nema ostavljanja trave za nikog. S problematikom je upoznao i 



pročelnika, a radi se o igralištu iza doma u Botinovcu. Pročelnik je pojasnio kako su 

prezentirali da će se to područje izmalčirati, a kasnije se došlo do informacije da se to 

pokosilo, te da će se to istraţiti. Općinski načelnik je pojasnio da se sa košnjom kasnilo iz 

razloga jer je bilo loše vrijeme, a drugo komunalni radnik je bio sam. Što se tiče radnika 

putem javnih radova, dobili smo samo jednog i to tek prije mjesec dana. Napomenuo je kako 

se kosi maksimalno koliko se moţe, ali ako se još poklope i sprovodi samim time su u 

zaostatku bar dva dana.  

GĎa. Kovač se osvrnula na izneseno kako je u Kunovcu bilo proštenje i ostalo je nepokošeno 

bez obzira što je u tom periodu bilo lijepo vrijeme. Nadalje, napomenula je kako je parkić kod 

crkve pokošen a ţivica je zarasla. Općinski načelnik je pojasnio kako će se sve riješiti. 

  

G. Petričević je sugerirao da bi trebalo sanirati puteve prema Pustakovcu, Grbaševcu, 

Močilama i prema aerodromu. Općinski načelnik je pojasnio kako je sve evidentirano već par 

mjeseci, ali vrijeme nije posluţilo. Nadalje, dao informaciju da se planiralo kada glodalica 

doĎe materijal ide direktno na poljske puteve i izbjegnu se dodatni troškovi. Trebalo bi se 

krenuti drugi tjedan sa radovima, te da je put prema Grbaševcu prioritet. 

  

G. Salajca je interesiralo da li se moţe preko općine dobiti otrov za korov kao bi se 

općinske površine mogle i pošpricati. Pročelnik je pojasnio kako je moguće jer komunalni 

radnik ima poloţeno. Općinski načelnik je dao informaciju da se ulaz za prostor nove škole 

šprica, te ako treba neka se napomene da se evidentira koliko treba i za koji prostor.  

  

GĎa. Kovač se osvrnula na problem sa štakorima, na što je općinski načelnik pojasnio 

kako je deratizacija vršena prije 3 mjeseca te da postoji mogućnost da doĎu opet po pozivu. 

G. Jančevec je napomenuo da ako je problem treba veterinarsku upozoriti da stavlja veću 

količinu otrova. Općinski načelnik je dao informaciju da je obavljeno tretiranje lokvi voda 

protiv larvi komaraca.  

 

Predsjednik je dao informaciju kako se u ulici braće Radić prodaje kuća te da su za 

kupnju iste zainteresirani romi koji su od Općine Legrad dobili 11 tisuća eura da ih iseli. 

Obitelj je sa 11-ero djece. Mještani ulice se sa tom idejom ne slaţu, upitali su da li se moţe 

nešto po tom pitanju od strane općine riješiti. Izrazio je bojazan da se uz tu obitelj još ne 

doseli nekoliko i doĎe do situacije da će se ljudi iseljavati. 

 G. Prosenjak je predloţio da svi skupe novac i otkupe kuću jer je već takvih situacija bilo. 

Općinski načelnik je pojasnio da što se tiče donošenja nekakvog akta da općina otkupljuje 

takve kuće niti u kojem slučaju nije dobra ideja jer će doći do kontra efekta. Smatra da si sen 

moţemo dozvoliti da otkupljujemo kuće samo zbog toga da se ne dosele romi. Osvrnuo se na 

to da općina ima ošasnu imovinu koju ne moţe prodati. Napomenuo je da se moţe donijet akt 

da se stare kuće financiraju za rušenje na način na koji je to riješila Općina Drnje i po njemu 

je to jedino rješenje. Pojasnio je da se sa odreĎenom svotom sufinancira rušenje starog objekta 

kod kojeg nema mogućnosti da se isti stavi u funkciju. Spomenuo je takvu situaciju u 

Pustakovcu gdje je susjed kupio kuću. 

Predsjednik smatra da će se stvoriti problem oko toga i pasti će cijene nekretnina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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. 

   


