
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  6. kolovoza 2019. 

 

 Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 6. kolovoza 

2019. godine s početkom u 20:00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 

u općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/06, Urbroj: 2137/09-19-1 od 29. 

srpnja 2019. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) ĉlanovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ruţica Blaţević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač, 

5. Kristijan Prašnički, 

6. Ivica Salajec, 

7. Ivana Tubanović, 

8. Damir Vrban, 

9. Anto Burušić. 

 

b) Nisu prisutni: Ivica Petričević i Rade Prosenjak – članovi Općinskog vijeća koji su 

opravdali svoj izostanak. 

 

c) ostali prisutni: 

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

Ivan Lipuš – pročelnik, Denis Srček – komunalni redar, Alen Jančevec – viši referent, 

zapisničar. 

 

Gost: Ivica Jakupić. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Informacija o zahtjevu Piškornice d.o.o. za ukidanjem statusa javnog dobra na 

k.č.br. 3268 k.o. Koprivnički Ivanec i darovanju  zemljišta, 

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 

samouprave na području Koprivničko-kriţevačke ţupanije, 

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Postava 

tlakavaca oko zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec, 

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Odrţavanje 

objekata i ureĎaja javne rasvjete na području Općine Koprivnički Ivanec, 

6. Razno. 

 

Predsjednik je dao prijedlog da se 1. točka preimenuje na način: 

1. Donošenje Odluke po zahtjevu Piškornice d.o.o. za ukidanjem statusa javnog 

dobra na k.č.br. 3268 k.o. Koprivnički Ivanec i darovanju  zemljišta, 

 

 



te dopunu dnevnog reda sa točkama:  

 

1. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Adaptacija i opremanje 

sportskog objekta na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu – FAZA 1. 

2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivnički Ivanec – naselje Goričko. 

 

Općinski načelnik je podsjetio kako je već bilo situacija da se donošenje odluka prolongira 

vezano uz ukidanje statusa javnog dobra u Botinovcu te da se predmet još prouči. Smatra da 

nije dobro da se ishitreno donosi odluka, pogotovo o tako bitnoj stvari gdje se ne znaju bitne 

činjenice. Dopisom je navedeno da se taj put ne koristi što nije točno i manipulira se obzirom 

da je osobno utvrdio kako se put koristi i jasno su vidljivi tragovi korištenja. Nakon 200-300 

metara je prva čestica zasaĎena kukuruzom i taj put izlazi prema potoku Gliboki, dolazi se do 

mosta u Pustakovcu i 4,3 km je duţi put za korisnike koji put koriste uz Piškornicu. 

Napomenuo je kako je kontaktiran odvjetnik g. Švaco te prisutne upoznao sa njegovim 

stajalištem „budući da se dio k.č.br 3268 nalazi u zoni zahvata RCGO a koja prema podacima 

iz stanja u zemljišnim knjigama predstavlja put i upisana je kao javno dobro u općoj uporabi u 

neotuĎivom vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec, potrebno je izvršiti očevid na licu mjesta 

putem mjerničkog vještaka i predstavnika obiju strana kako bi se nedvojbeno utvrdilo 

činjenično stanje. Naime, nekretnini koja više nema svojstva javnog puta moţe se odlukom 

Općinskog vijeća ukinuti status javnog dobra i upisati kao vlasništvo Općine Koprivnički 

Ivanec, meĎutim nije nam poznato u kojem se djelu predmetna nekretnina koristi kao javni 

put te da li je osiguran pristup vlasnicima susjednih nekretnina. Zbog navedenog je prethodno 

potrebno utvrditi potpuno i pravilno činjenično stanje. Ukoliko bi se stranke usuglasile na tom 

dijelu bi se izvršila parcelacija k.č.br. 3268 k.o. Koprivnički Ivanec, tada je potrebno putem 

ovlaštenog geodete sačiniti parcelacijski elaborat i provesti ga u katastarskom operatu i 

zemljišnim knjigama.“ Tek nakon toga postojali bi pravni uvjeti za ukidanje svojstva javnog 

dobra i daljnje postupanje sa raspolaganjem novoformirane nekretnine.“ Napomenuo je kako i 

Zakon o cestama nalaţe da ako je i jedan korisnik tog puta ne moţe se skinuti status javnog 

dobra. Kao primjer je naveo put pokraj obitelji Marčec, gdje je općina dobila spor. Ponovno je 

zamolio vijeće da ne donosi ishitrenu odluku, te da se sve dobro prouči i temeljem svega toga 

donese pravilna odluka. 

 Pročelnik je podsjetio da odluke o ukidanju statusa javnog dobra idu na objavu i ako se u 

trenutku donošenja odluke ne raspolaţe površinom nekretnina s koje se skida status javnog 

dobra ne moţe ići na objavu. Istu situaciju smo imali prije nekoliko sjednica. Smatra da i 

današnju odluku ne bi mogli sprovesti.  

 

 G. Salajec je postavio pitanje da li je dio puta ograĎen, na što je općinski načelnik 

odgovorio kako je sve van ograde. G. Salajec je predloţio da se donese odluka da se neće 

skinuti status javnog dobra dok se za to ne stvore uvjeti.  

Pročelnik je predloţio da se moţe raspraviti o svemu na način kako je dnevni red 

koncipiran. 

Općinski načelnik je opet predloţio da se skupe sve informacije i temeljem njih donese 

neka odluka. Poljski put je do kanala i potrebno je znati da li se ţeli skinuti status djelomično 

ili će se ljudima ukinuti prilaz njihovim nekretninama. Ponovio je kako po Zakonu o cestama 

odredbama članka 101. stavcima 1. i 2. propisano je da je nerazvrstana cesta javno dobro u 

općoj uporabi u vlasništvu JLS na čijem se području nalazi te da se nerazvrstana cesta ne 

moţe otuĎiti. Odredbom članka 103. stavka 1. propisano je da kad je trajno prestala potreba 

korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela moţe joj se ukinuti status javnog dobra u 

općoj uporabi a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu JLS. Ponovio je da se 

taj put koristi.  

 

 



GĎa. Blaţević je napomenula kako je takoĎer bila na terenu baš zbog toga jer je 

Piškornica navela da je taj put izgubio status puta, te da su se svi uvjerili da je to put po kojem 

se ljudi voze do svojih nekretnina. Smatra da apsolutno nije točna konstatacija da je taj put 

izgubio status puta i daje prijedlog da se 1. točka dnevnog reda ne mijenja i ostane samo 

informacija te da se prolongira donošenje bilo kakve odluke.  

G. Salajec smatra da je njegov prijedlog da se donese odluka o neskidanju statusa javnog 

dobar s objašnjenjem da se put koristi i nije prestao status javnog dobra.  

GĎa. Kovač je napomenula da je projekt proglašen strateškim od strane RH, te upitala da 

li donošenje naše odluke bilo pozitivne bilo negativne ima kakvu ulogu u tome. Općinski 

načelnik je odgovorio kako je već ranijim dopisom prema Piškornici pojašnjeno da RCGO 

nije infrastrukturna graĎevina i projektu ne daje taj status.  

Općinski načelnik je ponovio kako je problem što se za cijeli put traţi skidanje statusa a to 

se ne moţe donijeti. Smatra da bi, ako su već išli sa nečim takvim, trebalo jasno naznačiti 

zbog čega je to potrebno i u kojem dijelu. Naglasio je kako darovanje zemljišta ne dolazi u 

obzir, već se moţe procijeniti i prodati.  

G. Salajec se osvrnuo na konstataciju da se u nekom dijelu ukine put te postavio pitanje 

što bi bilo sa ostatkom dionice puta, na što je općinski načelnik da bi po tome ljudi morali 

koristiti okolni put duţi za 4,3 km kroz naselje Pustakovec i po kanalu.  

G. Jančevec se osvrnuo na predmet napomenuvši kako općina ne moţe darovati zemljište 

nakon što skine status javnog dobra, već prema procjeni vrijednosti zainteresiranoj osobi 

prodati, ali pod uvjetom da nema nikog drugog osim te osobe kojoj je to interesu kupiti.  

G. Salajec smatra da će se na idućoj sjednici doći opet u istu situaciju, jer ako se ukine dio 

puta kao javnog dobra pitanje je kako će se to premostiti.  

Općinski načelnik je ponovio da ako je na kraju poljskog puta makar samo jedan korisnik 

ne moţe se ukinuti status javnog dobra. Mora biti osiguran put prema nekretnini.  

GĎa. Blaţević se osvrnula da dopis Piškornice gdje navode da su spremni snositi sve 

troškove koji bi mogili proizaći iz navedenih postupaka npr. trošak parcelacije, te smatra da bi 

se moglo od njih zahtijevati da naprave neki alternativni put kao otkup privatnih čestica.  

G. Prašnički smatra da ne bi trebali donositi nikakvu odluku već da se drţe onog što je 

odvjetnik u naputku napisao, da se pošalje dopis Piškornici. Predlaţe da se ostaje na 

informaciji. 

Općinski načelnik se osvrnuo na dopis iz kojeg se jasno vidi da je na putu upisan teret u 

korist INA d.d. 

 

Nakon rasprave dnevni red je bez izmjene 1. točke i sa dopunama jednoglasno je (sa 9 

glasova ZA) usvojen. 

 

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) usvojen. 

 

Toĉka 1. 

 

Predsjednik je dao prijedlog da se utvrdi stvarno činjenično stanje te da se na slijedeću 

sjednicu vijeća dostave potrebni materijali sa konkretnim rješenjem za traţeno ukidanje 

statusa javnog dobra puta.  

 Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Toĉka 2. 

 

Komunalni redar je pojasnio kako je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i već 

ranije donesenim odlukama i uredbi o sakupljanju otpada, potrebno bilo promijeniti odluku o 

komunalnom redu u koju su uvrštene i sve promjene koje su raĎene do sada a ticale su se 

kaznenih odredbi i posebnih dijelova koji se odnose baš na područje općine. Što se tiče nove 

odluke dodani su novi članci odnosno dijelovi odredbi koji se odnose na duţnost vlasnika da 



se kuće obiljeţe brojevima, da se postave poštanski sandučići. Nadalje, dodano je da su 

posjednici/vlasnici duţni ureĎivati ţive ograde da ne ulaze u susjedna dvorišta ili javne 

površine. Dodani su članci koji se tiču davatelja i korisnika sakupljanja otpada sa novim 

odredbama, npr. osobe s područja drugih općina ne smiju odlagati otpad u spremnike. Način 

na koji će se odlagati i na grobljima je da se ne smije odlagati miješani komunalni otpad nego 

otpad koji nastaje na groblju. Prema sugestiji policije uvršten je članak sa odredbom kojom se 

ovlašćuje policijske sluţbenike da mogu postupiti po odluci. Uvrštene su odredbe koje se tiču 

ovlasti komunalnog redara i njegovo postupanje. Kaznene odredbe su iste (za pravne osobe 10 

tisuća kuna za fizičke 2 tisuće kuna) te se na novo propisuju kazne za fizičke osobe – obrtnike 

od 5 tisuća kuna.  

G. Prašničkog je zanimalo kako to u praksi izgleda sa stajališta komunalnog redara. 

Napomenuo je kako se dosta ljudi ţali na voţenje gnojnica na neprimjerena mjesta. 

Komunalni redar smatra da su i dosadašnje odredbe za postupanje bile u redu. Izdavao je 

prekršajne naloge, bilo je i ovrha, izdavala su se rješenja. Znači sve što je bilo navedeno i 

ranije je radio, osim što su sada veće ovlasti npr. u legitimaciji. Što se tiče voţnje gnojnica 

propisano je da se ne smije voziti, dok je propisano da se unutar 24 sata ista mora zaorati. 

Općinski načelnik se osvrnuo na odgovor te je mišljenja da je g. Prašnički aludirao na 

voţnju i ispuštanje otpadnih voda na neprimjerena mjesta, ne na poljoprivredne parcele. Bilo 

je slučajeva da se vozilo, išla je opomena i više se na pojedine lokacije ne vozi. No, to je i do 

mještana koji vide ali ne ţele prijaviti jer se ne ţele nikom zamjeriti. Prvo se išlo sa 

opomenama te ako to nije rezultiralo onda su se pisale kazne.  

G. Salajec je napomenuo kako se radi i o problemu na cesti prema Grbaševcu za koji 

svakodnevno sluša prituţbe. 

Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o sljedećem, nije kriv Salajec niti načelnik, već 

je problem ranije donijeta odluka da ţupanijske ceste Pustakovec-Kunovec i Botinovec-

Grbaševec prelaze u ingerenciju općine. Kad je ŢUC te puteve imao u svom vlasništvu sami 

su ih ureĎivali i odrţavali barem jednom godišnje. Prije 6-7 godina vijeće je donijelo odluku 

da odrţavanje graba uz te ceste rade vlasnici nekretnina. Moţe se odluka izmijeniti i da to 

odrţava općina i bilo bi dobro da se to promijeni.  

G. Salajec je ponovio da je problem i to što su svi oni sada svoje uredili, a općina svoje 

nije, na što je općinski načelnik odgovorio kako će i općina urediti. Trenutno je problem u 

tome što je sezona godišnjeg. Inače je Koming zaduţen za ureĎenje poljskih puteva i onoga 

što se nalazi uz njih, ali sa jednim strojem ne mogu to sve proći. Ponovio da što se tiče 

izmjene one odluke, mogla bi se ista staviti na jednu od slijedećih sjednica.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o komunalnom redu na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

Toĉka 3. 

 

Pročelnik je pojasnio kako je Izvješće revizije malo specifično iz razloga jer se odnosi na 

cijelo područje ţupanije, nema onog završnog izvješća kako je bilo kod ostalih izvješća. 

Navedeni je općeniti dio, pa onda specificirano za pojedinu općinu. Sugerirano je poduzeti 

aktivnosti radi upisa vlasništva na pojedinim igralištima. Mi imamo igralište u Pustakovcu, 

Goričkom i Botinovcu koja su u vlasništvu RH i temeljem Zakona o upravljanju drţavnom 

imovinom te smo aktivnosti poduzeli još u 4. mjesecu. Rok za slanje zahtjeva za izdavanjem 

potvrde kojim se upisuje vlasništvo JLS je do kraja godine, te za sada nemamo povratnu 

informaciju o predmetu. Druga stvar je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona. 

Da bi se to vodilo trebaju se ostvariti odreĎene predispozicije. Nama je to nešto povoljnije 

obzirom da smo imali izmjeru i da je k.o. Kop. Ivanec stupila na snagu i temeljem toga je 

izvršena procjena vrijednosti nekretnina u poslovnoj zoni i ovih dana bi trebala biti gotova za 

kompletno poljoprivredno zemljište. Ostaje još treći dio a to je graĎevinsko područje u kojem 

se nalaze baš i ta igrališta i to mora raditi drugi vještak i zbog toga se ide po fazama. Tek kad 



ćemo sve to imati moći ćemo uspostaviti katastar imovine u vlasništvu općine, ali za sada 

samo za područje k.o. Koprivnički Ivanec. Kada stupi na snagu izmjera k.o. Kunovec, 

provoditi će se ista procedura. Nadalje, naveli su utvrditi meĎusobna prava i obveze JLS i 

nogometnog kluba. Imamo ugovore gdje smo pod odreĎenim uvjetima dali isto na korištenje, 

meĎutim analiza vrijednosti učinkovitosti upravljanja moţe biti tamo gdje stadion ima 

poslovni prostor, kafić ili slično i mogu se vidjeti prihode i rashodi.  

Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji uĉinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 

na podruĉju Koprivniĉko-križevaĉke županije 

 

Toĉka 4. 

 

G. Jančevec je pojasnio kako se općini obratila ravnateljica OŠ Koprivnički Ivanec sa 

zamolbom da se postave tlakavci u dijelu oko zgrade škole u Kunovcu a gdje je trenutno stari 

potrgani beton. Radi se o dijelu ispred škole od ceste u širini skoro cijele zgrade škole, te 

bočno od škole prema staroj drvarnici i stazi koja vodi od škole prema vanjskom igralištu. Na 

tom dijelu su postavljeni betonske ploče koje su s vremenom postale derutne. Općina je 

provela postupak nabave, zatraţene su dvije ponude za uklanjanje postojećeg betona i 

postavljanje novih tlakavaca. Dobivene su dvije ponude i predlaţe se vijeću da se odabere 

jeftinija ponuda obzirom da je veća razlika u cijeni a to je Zidarski obrt Vrabelj vl. Boţidara 

Vrabelj sa ukupnim iznosom od 41.950,00 kuna.  

Predsjednika je zanimalo da li su se baš tlakavci traţili na što je g. Jančevec pojasnio kako 

se išlo na tlakavce zato jer već na prednjem dijelu ispred škole postoje tlakavci. 

Zamjenicu općinskog načelnika je zanimalo kada bi mogli početi radovi ukoliko se donese 

takva odluka na što je g. Jančevec odgovorio da radovi moraju biti završeni prije početka 

školske godine.  

Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

Postava tlakavaca oko zgrade Osnovne škole Koprivniĉki Ivanec 

u naselju Kunovec 

 

 Toĉka 5. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako smo godinama sklapali ugovor za odrţavanje ureĎaja i 

objekata javne rasvjete na području općine na rok od 4 godine. Do sada je ugovor bio 

sklopljen sa Elektromehanikom Dolenec vl. Miroslav Dolenec koji je godinama odrţavao 

javnu rasvjetu na području naše općine. Obzirom da je njemu ugovor istekao morala se 

raspisati nova nabava putem koje su traţene 3 ponude za naredni period od 4 godine. 

Dobivene su 2 ponude i to od Elektromehanike Dolenec Koprivnički Ivanec i tvrtke Elektro 

Šok d.o.o. Podravske Sesvete. Razlika u cijeni je mala, ali to nije cijena koja će se platiti. 

Ponuditelji su dobili troškovnik u kojem su navedene stavke koje bi se mogle mijenjati u 

naredne 4 godine (lampe, kabli, sijalice itd.) i po tome su oni upisali cijene za svaku pojedinu 

stavku. To ne znači da će to toliko i koštati jer ne znamo što će se i u kojoj količini mijenjati. 

U prosjeku kroz 4 godine procijenjena vrijednost ove nabave je 30 – 35 tisuća kuna, ovisno o 

tome koliko i kakvih popravaka će biti. Temeljem takve nabave ponuda Elektro Šoka je bila 

jeftinija i duţni smo odabrati jeftiniju ponudu i zbog toga je prijedlog povjerenstva da se 

izabere ponuda tvrtke Elektro Šok d.o.o. iz Podravskih Sesveta kao najpovoljnija ponuda. 

 G. Prašnički je postavio pitanje da li se moţe umjesto ponuĎene prihvatiti druga 

ponuda na što je g. Jančevec pojasnio da se ne smije ista prihvatiti, a sve sukladno pravilniku 

koji je donijet prije 6-7 sjednica u kojem jasno piše da se mora prihvatiti jeftinija ponuda zato 



jer to već predstavlja potencijalni sukob interesa ako nema opravdanja zašto je izabrana 

skuplja ponuda ako je postojala jeftinija i koja odgovora svim propisima koji su traţeni.  

 G. Prašnički je  napomenuo da je uvijek konkretno za domaćeg izvoĎača bez obzira o 

kome i čemu se radilo. G. Jančevec je ponovio da su svima poslani isti uvjeti, isti troškovnik i 

oni sami daju cijene, popunjavanju troškovnike i daju ponude, te smatra da je dovoljno 

pojasnio.  

 Predsjednik je postavio pitanje što će se dogoditi ako se ne odabere predloţena 

ponuda, na što je g. Jančevec pojasnio kako Općinsko vijeće ne mora donijeti odluku o 

prihvaćanju, moţe donijeti odluku o poništenju nabave čime općina narednih mjesec dana 

ostaje bez nekoga tko će odrţavati javnu rasvjetu i nakon toga moramo opet raspisati javnu 

nabavu. Novi postupak nabave se raspisuje do trenutka dok Općinsko vijeće ne izabere nekog 

ponuditelja. Ponovno se traţe 3 ponude, moţe biti identična situacija. 

 G. Salajec se sloţio sa obrazloţenjem da je ponuda cjenovno prihvatljivija, ali se ne 

slaţe da će to biti i kvalitetno odraĎeno obzirom da je izvoĎač dosta udaljen. Napomenuo je 

kako svi moraju biti svjesni da za zamjenu nekoliko ţarulja sigurno neće tako brzo doći ili će 

doći ali i naplatiti taj put za malo posla.  

 G. Jančevec je ponovio da su oni po troškovniku ponudili cijene za ţarulje, sat rada, 

sat dizalice itd. i kada se sve to zbrojilo došlo se do ukupne cijene. Napomenuo je da 1,2,3 

lampe do sada niti Elektromehanika nije mijenjala, već se u zamjenu išto dok se skupilo više 

toga, obzirom da je neisplativo vući dizalicu za zamjenu 1-2 lampe na području pet naselja. 

Dva ili tri puta godišnje se obišlo područje cijele općine, napravio popis što je u kvaru i tada 

se išlo u popravak. Smatra da oko toga ne bi trebalo biti problema, jer se nikada niti ne radi za 

1-3 lampe. Napomenuo je kako je na vijeću da odluči. 

 Predsjednik se sloţio sa navedenim, no smatra da nije samo to u pitanju. Osvrnuo se 

na nedugo odrţani ulični nogometni turnir kada je pregorio reflektor i g. Dolenec je po pozivu 

došao i riješio problem, na što su mu općinski načelnik i g. Jančevec odgovorili da taj posao 

nema veze sa odrţavanjem javne rasvjete.  

 G. Jančevec je ponovio da je na vijeću kakvu će odluku donijeti, ali isto tako moraju 

imati dobro obrazloţenje zašto nije prihvaćena jeftinija ponuda.  

 GĎa. Blaţević je izrazila mišljenje da je za prihvaćanje domaćeg izvoĎača te postavila 

pitanje da li se taj pravilnik moţe promijeniti u smislu da ponuda ne mora biti baš najjeftinija. 

Osvrnula se na predmetne ponude navodeći da je razlika u 600 kuna, a moţe se dogoditi da je 

razlika samo 1 kunu. Upitala je temeljem čega je komisija utvrdila da je ponuda osim cijene 

ista vrsta, svojstva i traţena kvaliteta odnosno da li se to moţe utvrditi temeljem troškovnika. 

G. Jančevec je pojasnio da je izraĎen troškovnik i istim je propisano koji model mora biti i 

ponuĎač mora osigurati taj model i navesti po kojoj cijeni, te je temeljem toga i predmetno 

utvrĎeno. GĎa. Blaţević je pojasnila da se pitanje odnosilo na to kako komisija zna je on 

kvalitetniji izvoĎač od drugog. 

 Općinski načelnik je napomenuo da je sa istim ponuditeljem bila dobra suradnja i 

prošle godine kod postavljanja LED rasvjete u Koprivničkoj ulici.  

 G. Jančevec se osvrnuo na pitanje gĎe. Blaţević da li se moţe mijenjati pravilnik te 

pojasnio da su javna nabava i jednostavna nabava različite stvari. Po zakonu o javnoj nabavi 

postoje pragovi 200 tisuća za robe i usluge odnosno 500 tisuća radovi. Sve što je ispod toga 

jednostavna nabava, a sve što je iznad javna nabava. U javnoj nabavi ne postoji samo kriterij 

najniţe cijene već i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude gdje se osim cijene gledaju i neke 

druge stvari. Prema jednostavnoj nabavi se gleda najniţa cijena. Pravilnik mora biti u skladu 

sa zakonom. Napomenuo je kako ne mogu očekivati da se za nabavu koja je 2500 kn osim 

cijene ide traţiti još i hrpa drugih dokumenata, te ako je to namjera i intencija vijeća da se za 

takvu nabavu ide traţiti npr. certifikat, jamstvo, zbrinjavanje otpada, utjecaj na okoliš itd. 

smatra da sigurno nećemo dobiti niti jednu ponudu. Pojasnio je kako mjesečno postoje male 

nabave i ne idu na vijeće jer općinski načelnik moţe o njima odlučivati, te za sve ići raditi na 

takav način je besmislica.  



 Pročelnik se uključio u raspravu i ponovio da akt mora biti usklaĎen sa zakonom. Ako 

će se ići sa predloţenim, onda moraju biti kriteriji koji će opisivati svaku takvu situaciju, a ne 

po volji.  

 GĎa. Blaţević je napomenula da se dodaju još neki kriteriji koji bi se odnosili na sve, 

čisto da se ne dogodi današnja situacija, odnosno da se ne odabere domaći ponuditelj koji će 

moţda biti za 1 kn skuplji.  

 Predsjednik je postavio pitanje da li je u tu cijenu uračunat i njegov trošak dolaska, na 

što je g. Jančevec pojasnio kako je to cijena sa uključenim radom, dolaskom i nema nikakvih 

dodatnih trošaka.  

 G. Prašnički je iznio mišljenje da je to za njega neprihvatljivo. 

 G. Jančevec je ponovio kako je na vijeću da odluči u kojem smjeru će ići, te 

napomenuo kako prijedlog gĎe. Blaţević ne podrţava i predlaţe da se ne mijenja pravilnik na 

takav način. Upozorio je kako javna nabava mora biti neovisna od ponuditelja.  

 G. Salajec je postavio pitanje što sa javnim objektima, na što je g. Jančevec odgovorio 

da se to radi putem ponude i narudţbenice, dok se ovo striktno odnosi na javnu rasvjetu.  

 GĎa. Blaţević je postavila pitanje koja je svrha donošenje odluke vijeća ako je kriterij 

najniţa cijena. Smatra da po tome iste nije potrebno ni donositi. G. Jančevec je podsjetio kako 

je pravilnikom propisano da vijeće donosi odluku i zato je točka na dnevnom redu.  

 G. Salajec je postavio pitanje kuda spada rasvjeta na domovima na što je općinski 

načelnik odgovorio ako se nalazi na rasvjetnom stupu u javnu rasvjetu, a ako je na zgradi 

onda pod odrţavanje objekata.  

 Nakon rasprave je sa 8 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŢANIM donijeta 

ODLUKA  

o poništenju postupka javne nabave: „Održavanje objekata i 

ureĊaja javne rasvjete na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec“ 

 

 Toĉka 6. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je prije par mjeseci izraĎen projekt adaptacije i oprema 

sportskog objekta na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu koji je raĎen u svrhu 

prijave na natječaj Središnjeg drţavnog ureda za sport. Projekt je bio ukupne vrijednosti cca 

600 tisuća kuna, a radi se samo o opremanju i adaptaciji svlačiona postojećeg objekta. Na 

natječaju projekt nije prošao i pojavila se ideja da se vlastitim sredstvima krene u obnovu, po 

mišljenju općinskog načelnika, najgoreg sportskog objekta na području općine obzirom da ne 

zadovoljava uvjete koje bi trebao. Projekt je podijeljen u 4 faze. Za 1. fazu zatraţene su tri 

ponude, dobivena je samo jedna ponuda od Zidarskog obrta Vrabelj u iznosu od 58.473,56 kn 

sa PDV-om. U planu je kroz narednih godinu, dvije-tri projekt završiti i obnoviti objekt. 

Prijedlog povjerenstva je da se donese odluka o odabiru ponude. 

 Predsjednika je  zanimalo što će se u toj fazi odraĎivati, na što je g. Jančevec 

odgovorio kako najveći iznos ide na obnovu instalacija grijanja, priključak kanalizacije koja 

je i problematična i sitni dio zamjena dijela stolarije odnosno stolarija svlačione. 

 G. Prašnički je postavio pitanje što će se raditi u preostalim fazama, na što je g. 

Jančevec odgovorio kako je 2. faza obnova svlačione i sanitarnog čvora. 

 Predsjednika je zanimalo da li je objekt uopće legaliziran, na što je odgovoreno kako 

je općina sprovela legalizaciju istog kako bi se uopće mogli prijaviti na natječaj.  

 G. Salajec je postavio pitanje zašto se krenulo sa grijanjem i stolarijom umjesto sa 

krovištem. G. Jančevec je pojasnio kako je krovište bilo mijenjano u vrijeme mandata g. 

Petričevića i postavljeni je lim. Osvrnuo se i na to da je postojao projekt ureĎenja igrališta sa 

graĎevinskom dozvolom no naţalost nikad se to nije realiziralo, tako da je projekt istekao, a 

graĎevinska propala, obzirom da u to vrijeme nije niti bilo natječaja na koji bi se mogli 

prijaviti.  

  

 



Nakon rasprave jednoglasno (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru ponude u predmetu nabave: 

Adaptacija i opremanje sportskog objekta na nogometnom igralištu 

u Koprivniĉkom Ivancu – FAZA 1. 

 Toĉka 7. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je općina kandidirala projekt modernizacije javne 

rasvjete naselja Goričko na natječaj MRRFEU na kojem je projekt prošao i odobreno nam je 

maksimalno 100 tisuća kuna koje će se utrošiti na postavljanje LED rasvjete na svaki rasvjetni 

stup u naselju Goričko. Nakon toga proveden je postupak javne nabave, zatraţene su 3 

ponude koje su i pristigle od: NITRE d.o.o. Koprivnica u svoti od 104.680,00 kn, ELEKTRO 

ŠOK d.o.o. Podravske Sesvete u svoti od 79.981,25 kn i ELEKTROMEHANIKA DOLENEC 

Kop. Ivanec u svoti od 135.163,75 kn, sve sa PDV-om. Prijedlog je da se donese odluka o 

odabiru najpovoljnije ponude, a to je ponuda tvrtke ELEKTRO ŠOK d.o.o. Podravske 

Sesvete.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na veliku razliku u cijenama i napomenuo kako je danas 

na trţištu veliki raspon LED rasvjete. U vrijeme izrade projekta cijene su bilo daleko više, no 

današnja tehnologija je drugačija pa je i zbog toga moţda cijena izrade jeftinija, a 

pretpostavlja da će staviti sličnu rasvjetu kakva je postavljena u Koprivničkoj ulici u 

Koprivničkom Ivancu. Osvrnuo se na to da je apliciran i projekt javne rasvjete od 

Vinogradske ulice prema Goričkom no to nije prošlo, ali je tendencija da se i taj dio spoji.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 

Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivniĉki Ivanec – naselje Goriĉko 

 

 Toĉka 8. 

 

 -Općinski načelnik se osvrnuo na raspravu oko starih kuća koje su nenastanjene i 

postoji mogućnost kupnje od strane Roma. Predloţio je da se za slijedeću sjednicu stavi na 

dnevni red donošenje akata kojim bi se sufinanciralo rušenje tih starih kuća (primjer kako ima 

grad ĐurĎevac i Općina Drnje) sa 15.000,00 kuna po objektu i maksimalno da se po 4-5 kuća 

na godinu riješi. Nadalje, predloţio je da se donese akt kojim bi se mladim obiteljima 

pomoglo u izradi projektne dokumentacije izgradnje kuće sa 20% od iznosa projekta ili 

maksimalno 40.000,00 kuna.  

 Dao je informaciju kako je projekt rekonstrukcije doma Goričko prošao na natječaju 

LAG-a te će se krenuti sa radovima na obnovi doma u svoti 139 tisuća kuna.  

 Nadalje, što se tiče zapisnika odbora za puteve, dao je informaciju kako su svi putevi 

sanirani, što sa frezanim asfaltom, što sa šljunkom. Slijedeća faza je da se pošiša ţivica uz 

poljske puteve. Komunalni redar je prošao lokacije, no problem je bio što su ljudi na 

godišnjem, kao i to da nemaju potrebne strojeve i alate. Dok će se stvoriti mogućnost bude se 

riješilo.  

 Komunalni redar je zatraţio da se provjeri da li je Koming zaduţen za malčiranje 

obzirom da im je stalno negdje drugdje prioritet, a ne Ivanec. Ukoliko to nije, predloţio je da 

se sa nekime do jeseni sklopi ugovor za taj dio posla, te bi time bilo sigurno rješavanje u 

proljeće i jesen, a i izbjegle bi se situacije kakve su sada. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na asfaltiranje nogostupa na sjevernom dijelu 

Koprivničke ulice, kada su nakon asfaltiranja grubog sloja prekinuti radovi iz razloga jer su 

bili izbori za mjesne odbore i bilo je hitno asfaltirati dionicu ceste od Kunovec Brega do 

pruge. Po tome nismo im u prioritetu jer ipak smo selo. Što se tiče upute komunalnog redara, 

smatra da nema svrhe sad više gledati ugovor obzirom da se u 11. mjesecu ističe i moţe se 

definirati tko će što raditi te je izrazio nezadovoljstvo sa suradnjom. Osvrnuo se na to da je 



krajem prošle godine donijeta odluka kojom su odvojena znatna sredstva koja nismo naţalost 

mogli utrošiti, prošlo je u novu godinu i morali smo rebalansom povećati tu stavku. Smatra da 

nema potrebe da nakon jesenskih radova doĎu šišati ţivicu. Sloţio se sa prijedlogom 

komunalnog redara i o tome će se razmisliti, te da bi moţda bilo dobro da se samo stavi 

odrţavanje poljskih puteva i ništa drugo.  

 Predsjednik je dao prijedlog da se moţda odvoji kao jedna stvar malčiranje, a druga 

odrţavanje poljskih puteva.  

 

 -G. Prašnički se osvrnuo na izgraĎeni nogostup i eruptivnu zapunu pokraj pitajući da li 

je u planu sanacija istog jer to nema smisla, na što je općinski načelnik odgovorio kako je to u 

planu iduće godine.  

 

 -G. Salajec se osvrnuo na košnju trave iza doma u Botinovcu, napomenuvši kako se 

već 3. put pojavljuje ista stvar da ostaje nepokošeni dio oko dječjeg igrališta i postavio pitanje 

zbog čega se to dešava. Smatra da je to ipak dječje igralište a ne nečija livada. Pročelnik je 

napomenuo kako je skrenuo pozornost na taj problem i zatraţio da se pokosi sve.  

 Osvrnuo se na groblje u Kunovcu koje je obraslo travom. Pročelnik je napomenuo 

kako radnici redovito kose, ali vidjeti će u čemu je problem. Općinski načelnik je napomenuo 

kako se od strane općine osim redovne košnje, kose i grobna mjesta koja su u vlasništvu 

općine, no skrenuti će se pozornost na isto. 

 G. Prašnički smatra da je prečesto da se stanovnici Kunovca ţale na nepokošeno 

groblje ili neureĎene ţivice. Općinski načelnik je pojasnio kako Vinko ne moţe više zbog 

bolesti odraĎivati posao i zato je uposlen putem javnih radova Zdravko. Mogućnost ponovnog 

zapošljavanja putem zavoda više nema, a bilo je dobro dok su se moglo dobiti 3-4 muške 

osobe. Osvrnuo se na to da je i kritika kako nakon košnje ostaje nepometeno. Nadalje, dok 

imaju sprovod, 1 dan gube definitivno. Sugerirano im je da se na nekim mjestima i pošprica 

korov. Opcija je da se uzme netko izvana i pokosi, imali smo ponudu Komunalca. Predsjednik 

smatra da bi trebalo nekoga uposliti jer to oni jednostavno fizički ne stignu.  

 Nadalje, g. Salajec je postavio pitanje da li je završeno sa krpanjem cesta od strane 

Kominga, na što je općinski načelnik odgovorio kako nije gotovo, ali problem da rade po 2-3 

dana sa većim pauzama. 

 Osvrnuo se na reflektor kod kriţa u Botinovcu koji radi samo povremeno, te ponovio 

kako se rasvjeta kod doma pali svaki dan u 5 sati. 

 Zanimalo ga je koliko je na kraju koštala kupnja i postava sanitarnog čvora na igralištu 

u Botinovcu na što je općinski načelnik odgovorio da je sveukupno cca 44 tisuće kuna. G. 

Salajec je konstatirao kako radovi nisu završeni još ni danas budući da ozemljenje nije 

spojeno kako treba, osvrnuo se na aljkavo izraĎene radove od strane Kominga zbog nagiba, 

nije spojena struja u muškom dijelu sanitarnog čvora, te uglavnom iznio nezadovoljstvo sa 

cijelim sanitarnim čvorom obzirom da je postojala mogućnost nabave boljeg.  

Općinski načelnik je pojasnio kako je postolje raĎeno protuklizno, ali što se tiče 

nagiba nije mu poznato. G. Jančevec je zaključio da bi se unutar kluba trebali dogovoriti kako 

i na koji način će se raditi. S jedne strane g. Hegedušić doĎe i govori kako mora biti nagib radi 

otjecanja vode, a s druge strane doĎe netko drugi i govori kako to nije dobro i zašto se tako 

uradilo. Općinski načelnik se osvrnuo na konstataciju kako je postojala mogućnost nabave 

boljeg sanitarnog čvora, no ponovio je kako su se u to vrijeme sredstva morala usmjeriti na 

izgradnju nogostupa. 

Predsjednik je postavio pitanje kada će doći investitori raditi na svojim parcelama u 

zoni, na što je općinski načelnik odgovorio kako Unija beton radi, a informacije od Auto 

aktiva za sada nema. Dao je informaciju kako ima zainteresiranog investitora za česticu do 

Šurića no o tome će pravovremeno obavijestiti kada će sve biti sigurno.  

 

 

 



-Općinski načelnik je dao informaciju da će se u Kunovcu na raskršću ulica braće 

Radić i Seljačke bune postaviti rubnjaci oko cvjetnjaka.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:50 sati. 

 

D o v r š e n o 

 

   

               Zapisniĉar:                                                                                Predsjednik: 

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

  

  


