
 SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  17. listopada 2019. 

 

 Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 17. listopada 

2019. godine s početkom u 19:30 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 

u općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/07, Urbroj: 2137/09-19-1 od 11. 

listopada 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: 

Nikola Martinaga – predstavnik Piškornice d.o.o., Sanela Brgles – ravnateljica DV 

Vrapčić, Gordana Mikulec – računovoĎa DV Vrapčić, Zoran Švaco – odvjetnik, Mario 

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

Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent, Mihaela Husnjak – računovotkinja i 

Dubravka Bebek – referentica, zapisničarka. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvještaja DV Vrapčić Đelekovec za 2019. 

godinu, 

2. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, 

3. Suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić za materijalna 

prava i potraţivanja odgojiteljica, 

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički 

Ivanec za 2019. godinu, 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Koprivnički Ivanec, 

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički 

Ivanec, 

7. Donošenje Odluke o mjerama poticaja za ureĎenje nekretnina na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 



9. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Odrţavanje objekata i 

ureĎaja javne rasvjete na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2019.-

2023., 

10. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Nabava autobusne 

nadstrešnice, 

11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju obiteljske kuće, 

gospodarske zgrade i zemljišta na adresi Seljačke bune 23, Kunovec, k.č.br. 293, 

295/2 i 296 k.o. Kunovec, 

12. Donošenje Odluke o izmještaju puta na k.č.br. 6041/642 (novoformiranoj k.č.br. 

1490), k.o. Kunovec, temeljem zahtjeva Ante Aščića iz Botinovca, Botinovec 65, 

13. Razno. 

 

Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

Predsjednik je prije usvajanja dnevnog reda dao prijedlog dopune i to: -  Donošenje 

Odluke o zahtjevu Piškornice d.o.o. za ukidanje statusa javnog dobra na k.č.br. 3268 k.o. 

Koprivnički Ivanec i darovanje zemljišta. Na prošloj sjednici je usvojen prijedlog da će se za 

slijedeću sjednicu prikupiti materijali i vidjeti kakvo je stanje na terenu, a nije uvršteno na 

dnevni red. Ostale točke se pomiču. 

Općinski načelnik je prije dopune dnevnog reda upozorio da ovo je sad već 4. put da 

se dnevni red dopunjuje s ničim drugim nego s Piškornicom. Napomenuo je kako je očito da 

predsjednik vijeća pogoduje Piškornici, ne zna iz kojih razloga niti ne ţeli insinuirati. Obratio 

se članovima vijeća da moraju biti svjesni da su na zadnjem vijeću donijeli, uz dopis 

odvjetnika Švace, da će se od strane Piškornice osnovati komisija kao i s naše strane, da će se 

angaţirati geodeta koji će to izmjeriti, da će se otići na lice mjesta i ponovno upozorio da ne 

mogu skinuti status javnog dobra ako se taj put koristi. Što se tiče dopune dnevnog reda, 

smatra da je to čisti bezobrazluk tim više što je napomenuto da se donosi odluka. Upozorio je 

kako je to kršenje zakona jer se ne moţe skinuti status javnog dobra. Općina je prema 

Piškornici poslala proceduru koju su trebali odraditi a koju oni nisu ispoštovali, tim više sve 

ono što smo traţili vrlo su elegantno odbili i ne vidi razlog zašto bi se nekome pogodovalo 

pogotovo da se skine status javnog dobra sa poljskog puta koji koriste naši poljoprivrednici. 

Pročitao je dopis upućen Piškornici: „Nastavno na Vaš zahtjev od 22. srpnja 2019. godine za 

ukidanje statusa javnog dobra na k.č.br. 3268 k.o. Koprivnički Ivanec koja se nalazi u zoni 

zahvata RCGO Piškornica a prema podacima iz stanja u zemljišnim knjigama predstavlja put 

upisan kao javno dobro u općoj uporabi u neotuĎivom vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec, 

predlaţemo da se na licu mjesta izvrši očevid putem mjernog vještaka kako bi se nedvojbeno 

utvrdilo potpuno i pravilno činjenično stanje, a kojem su u obvezi prisustvovati uz općinu i 

predstavnici Piškornice d.o.o. Po izradi parcelacijskog elaborata i njegovog provoĎenja u 

katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, postojali bi pravni uvjeti za djelomičnim 

ukidanjem svojstva javnog dobra i za daljnje postupanje s raspolaganjem novoformirane 

nekretnine. Po izvršenom molimo da nam dostavite potrebnu dokumentaciju sa konkretnim 

prijedlogom za rješavanje traţenog koji bi mogli uputiti na daljnje postupanje Općinskom 

vijeću Općine Koprivnički Ivanec.“ Mi to nismo dobili i nismo stavili točku dnevnog reda.  

Predsjednik ne zna od kuda općinskom načelniku informacija da pogoduje Piškornici. 

Na prošloj sjednici je osobno sam načelnik predloţio da se prikupe sve informacije i temeljem 

njih donese neka odluka i to je jednoglasno usvojeno. Napomenuo je kako je općinski 

načelnik gost na sjednici i zamolio ga da ne manipulira informacijama. Zanimalo ga koji je 

njegov interes u vezi Piškornice, jer kako je rekao da se već 4. put stavlja na dnevni red 

Piškornica, jedino se već 4. puta ne moţe donijeti nikakva odluka baš zbog njega i njegovih 

članova vijeća. Danas je to predloţeno za dnevni red kako bi Piškornica znala na čemu je. 

Skinuli smo status javnog dobra u nekoliko navrata, jedino je problem Piškornica i to 

isključivo zbog načelnika.  



G. Prašnički smatra da bi uopće rasprava krenula potrebno je prvo staviti točku na 

dnevni red, a ne ovako razgovarati o svemu bez da je to točka dnevnog reda. Stavljamo točku 

na raspravu i onda moţemo dalje krenuti. Podrţava predsjednika vijeća i smatra da je u pravu. 

Općinski načelnik je odgovorio kako jedino tko manipulira sa vijećem je predsjednik 

vijeća. 19.09. dopis od Piškornice prema općini je da oni predlaţu odrţavanje očevida bez 

sudskog vještaka za geodeziju u što kraćem roku. Sad nekim čudom se traţi da se stavi točka 

dnevnog reda: donošenje odluke o tome bez da je tko prije vidio o čemu se radi. Svi ostali koji 

su traţili skidanje statusa javnog dobra na putu, taj put se više nije koristio ili je pokraj njega 

bio novi put. Ovaj put se u cijelom dijelu koristi, prisutni su ljudi koji su prošli putem i mogu 

to potvrditi, s lijeve i desne strane su nekretnine poljoprivrednika koji trebaju pristup tim 

česticama. Ako netko smatra da su 2 km i 5 km isto i idu okolo nije baš tako. To su mještani 

koji su vijećnike birali.  

Predsjednik se sloţio te napomenuo kako je zato tu g. Martinaga koji ima informacije. 

G. Salajec je zatraţio da se izglasa dnevni red. Općinski načelnik čita dopise koji još 

niti nisu točka dnevnog reda. Treba prvo potvrditi dnevni red pa će onda raspravljati o točki 

bez obzira da li će se donijeti odluka za ili protiv.  

 Nakon rasprave je sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i l glasom SUZDRŢANIM 

usvojen dnevni red sa dopunom. 

 

Toĉka 1. 

 

Predsjednik je ponovio da je Piškornica još prije prošle sjednice dala zahtjev za 

skidanjem statusa javnog dobra puta, pozvan je g. Martinaga kao predstavnik Piškornice da 

obrazloţi zahtjev. 

G. Martinaga je ispričao direktora Ruţmana, no već je ranije imao dogovorene obveze 

pa nije mogao doći. Pojasnio je kako se radi se o dijelu k.č.br. 3268 koja je upisana u naravi 

kao put i javno dobro u općoj uporabi u neotuĎivom vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec. 

Dio te čestice koji je njima potreban je cca 3500 m
2
, malo manje od pola. U materijalima koje 

su dobili vijećnici je grafički prikaz. Ljubičastim je označen obuhvat budućeg RCGO-a 

Piškornica prema lokacijskoj dozvoli. Crveno je čestica puta, plavom bojom je označen dio 

koji se nalazi unutar obuhvata RCGO-a oko 3500 m
2 

i 190 m duţine. Ţutom bojom je označen 

dio puta koji je u vlasništvu RH pod upravom ŢUC-a KKŢ koji ima status javnog dobra i u 

ŢUC-u su već pokrenuli postupak skidanja tog statusa i ŢUC je za njih već predao zahtjev 

Ministarstvu prometa da se s tog dijela čestice isto skine status javne ceste. Prvo su pokrenuli 

da nam se odobri skidanje statusa javne ceste. Svjesni su da se sam status javne ceste ne moţe 

skinuti i nije im potrebno sa cijele čestice, ali da bi krenuli u neku proceduru i angaţirali 

vještaka, napravili parcelacijski elaborat i sve predali u proceduru trebaju odluku po kojoj 

postupati, jer ako nemaju suglasnost općine za takav postupak potrošiti će sredstva a moţda 

općina nije voljna skinuti taj status. Zbog toga je upućen zahtjev za donošenjem takve odluke 

prije nego izrade parcelacijski elaborat, prije nego sve predaju u proceduru za parcelaciju. Isto 

tako je i procedura od strane ŢUC-a. Oni će zahtjev predati Ministarstvu prometa i onda će 

Piškornica napraviti parcelaciju zemljišta. Crnom linijom je označen alternativni put, što znači 

da bi do svih privatnih čestica moglo okolnim putem. Napomenuo je kako je općinski 

načelnik tu u pravu, taj alternativni put je za 3 km duţi nego postojeći. Ali je naglasio da 

Piškornica taj postojeći put neće zatvarati sve dok ne počne izgradnja centra. Nije im u 

interesu to ograditi nego će ljudi moći i dalje koristiti taj put dok ne krene izgradnja centra. U 

prilogu su izvatci za čestice. Čestica 608 je isto upisana kao put i isto je neotuĎivo vlasništvo 

općine i ne treba parcelirati nešto novo i raditi novi put jer je već upisana kao put. Čestica uz 

potok 3274 isto je označena kao put. Sve privatne osobe će imati pristup do svojih čestica ali 

okolnim putem s time da je naglasio da do trenutka izgradnje centra taj put se sigurno neće 

zatvarati. U prilogu je prikaz postojećeg i alternativnog puta koji već postoji i koristiti će se 

nakon što krene izgradnja centra. Nadalje, priloţili su i posebne uvjete općine iz 2012. godine 

kada su traţeni posebni uvjeti i u 1. točci je navedena k.č.br. 4662 koja je stara oznaka prije 



izmjere i tada je općina dala uvjet da se mora osigurati alternativni put sa novim česticama. 

Kroz katastarsku izmjeru to je zapravo i napravljeno jer je pravilno označeno i put kroz koji 

se moţe proći postoji. Što se tiče darovanja, priloţio je Zakon o ureĎivanju imovinsko-

pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graĎevina koji člankom 4. govori da se ne 

plaćaju naknade za stjecanje prava vlasništva, prava sluţnosti i prava graĎenja kada to pravo 

stječu osobe javnog prava, meĎusobno jedne od drugih, na njihovom zemljištu potrebnom za 

izgradnju infrastrukturnih graĎevina. Uz to je naglasio da imaju pretovarnu stanicu Varaţdin i 

da se pretovarna stanica nalazi na zemljištu od Čistoće Varaţdin koja je isto u javnom 

vlasništvu i tamo imaju osnovano pravo graĎenja. To pravo graĎenja je osnovano bez naknade 

po ovom zakonu. Pozvali su se na taj zakon i imaju tumačenje ŢDO-a da se taj zakon odnosi i 

na Piškornicu. Osim toga, pozivanjem na taj zakon RH je donijela odluku o darovanju 

zemljišta u vrijednosti od 3,6 milijuna kuna. To samo potvrĎuje njihov zahtjev da se zemljište 

izmeĎu općine i Piškornice koja je proglašena strateškim projektom RH moţe donijeti kroz 

darovanje. Unutar ljubičaste crte je obuhvat budućeg centra. Zemljište je ili od Piškornice ili 

od RH a to je zemljište u postupku darovanja Piškornici. Znači donijeta je odluka o darovanju, 

samo predstoji potpis ugovora o darovanju. Unutar tog područja više nema zemljišta od 

fizičkih osoba.  

G, Petričević je konstatirao da Piškornica to moţete ograditi i taj put unutar toga 

dvorišta više nema svrhu.  

G. Martinaga je napomenuo kako oni trenutno ne mogu ograditi sve unutar označenog 

niti im je to cilj, zato jer čestice označene plavo i ţuto još nisu u vlasništvu Piškornice. Plavo 

označena čestica je vlasništvo općine i taj dio im treba, a ţuto označeno je u vlasništvu RH 

označen kao put u raspolaganju od ŢUC-a. Ponovio je kako im nije cilj ograditi obuhvat sada, 

već kada i ako krene izgradnja centra jer tek onda će pristup tim česticama biti onemogućen.  

GĎa. Kovač je postavila pitanje da li ako ŢUC Piškornici daje svoj dio, Piškornici igra 

ulogu općina u nastavku projekta, jer ako ŢUC svoje riješi, općina u svemu tome nema 

smisla. Piškornica moţe to ograditi i ako krene izgradnja općina nema nikakvu svrhu sa tim 

putem.  

G. Martinaga je odgovorio da ako od ŢUC-a dobiju i krene izgradnja projekta u 

interesu im je da dobiju i dio od općine, ali ako pričamo u teoriji, na tom dijelu nisu 

predviĎene nikakve graĎevine i teoretski mogli bi ograditi sve osim te čestice i odsjeći tu 

česticu. Njihov prijedlog nije da se donese odluka o ukidanju statusa javnog dobra na cijeloj 

čestici, već da se donese odluka na način da se ukida status javnog dobra na dijelu čestice koja 

je unutar obuhvata centra sukladno lokacijskog dozvoli i da će taj dio biti definiran nakon 

provoĎenja parcelacije i izrade parcelacijskog elaborata. Suglasni su da Piškornica d.o.o. snosi 

sve troškove parcelacije i tog postupka. Isto tako i za postupak darovanja, predlaţu samo 

označeni plavi dio i nakon parcelacije i izrade parcelacijskog elaborata Piškornica d.o.o. je 

spremna snositi troškove izrade ugovora o darovanju i sve druge troškove upisa itd.  

Općinski načelnik je zaključio kako su se pojedini članovi vijeća spremili za ovu točku 

dok se dio članova vijeća nije mogao spremiti i još jedanput ponovio da smo imali očitovanje 

odvjetnika koji je jasno naglasio da ako skidate status javnog dobra onda ste skinuli 

kompletno status javnog dobra. Po zakonu to nije moguće ako taj put koristi i jedan vlasnik 

nekretnine na tom poljskom putu. U ovom slučaju nije jedan korisnik već više, a vidi se i iz 

priloţenih dokumenata od strane Piškornice, da je obim privatnih čestica veći i ne moţe se 

poslije parcelirati. Jedanput kada skinete status javnog dobra onda je to skinuto zauvijek i on 

nema svojstvo puta. Obrazloţenje da će se put moći koristiti do početka izgradnje tim 

vlasnicima ništa ne znači. Piškornica nije htjela da se napravi geodetski snimak, očevid na 

licu mjesta jer bi to predugo trajalo. Zanimalo ga tko će formirati i platiti alternativni put i 

kako će se pristupiti česticama, da li će se naknadno rješavati. Smatra da se to mora odmah 

riješiti. Tko će snositi troškove da se formira nova čestica, izmjera, da se to ponovno uvede u 

katastar, da se pošljunča put. To će sve zajedno iznositi oko 100 tisuća kuna. Postavio je 

pitanje da li se o tome razmišlja. Napomenuo je kako se gleda samo strana Piškornice da oni 

ne izgube, što razumije, ali on mora gledati da ne izgubi općina.  



Predsjednik je upitao ako ŢUC odobri dio, Piškornica moţe taj put zatvoriti, to je 

njihovo i što onda općini znači put, te da će ljudi doći do svojih čestica ovim alternativnim 

putem.  

Općinski načelnik je napomenuo kako su u nepovoljnom poloţaju svi korisnici puta. 

Desno kroz šumu bi još i mogao biti pristup, ali zato pita tko će snositi te troškove.  

GĎa. Blaţević se osvrnula na prošlu sjednicu i točku koja je isto bila na dnevnom redu, 

kada su kao vijeće sa 9 glasova ZA usvojili sugestiju odvjetnika Švace koju je citirala iz 

zapisnika: „…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…“ . Postavila je pitanje da li se to dogodilo, na što je općinski načelnik 

odgovorio da nije.  

G. Martinaga je dao odgovor kako je alternativni put već ucrtan i osiguran i taj dio se 

ne treba parcelirati jer je odraĎeno kroz katastarsku izmjeru. Što se tiče parcelacije, svjesni su 

da se ista mora napraviti, ali parcelacijski elaborat košta par desetaka tisuća kuna što nije mali 

trošak i dugotrajni je postupak. Piškornica se financira javnim novcem i dio tog novca je i iz 

proračuna općine. Zato je zatraţeno prvo donošenje odluke da se moţe skinuti status javnog 

puta, ali da ta odluka ima vaţenje nakon parcelacije tako da ne idu u postupak jer su već više 

puta imali situaciju u općini da su se njihovi prijedlozi odbijali ili su bili na granici. Zapravo, 

nije im cilj skinuti status cijelog puta, cilj im je izgraditi RCGO i plavo označeni dio je u 

obuhvatu centra. Svjestan je da ljudi idu po tom putu, ali mišljenja je da je veći javni interes 

izgraditi centar nego da 5 ili 10 vlasnika čestica mora ići 3 km dalje.  

G. Prosenjak se sloţio sa konstatacijama da ako ŢUC prepiše dio onda ovaj put niti 

nema nikakvu svrhu, znači on kao takav otpada. MeĎutim, temeljno pitanje za ovo vijeće je 

da li smo mi za RCGO ili nismo. Temeljem toga da li idemo rušiti odluke koje Piškornica 

postavlja u smislu da se zapriječi gradnja centra ili smo za to da se centar kao takav gradi pa 

da dajemo suglasnost. Napomenuo je kako je to temeljno pitanje o kojem ovdje nitko ne 

raspravlja. Svi koji govore da se daje cesta, su za to da se gradi centar i da projekat kao takav 

ide dalje. Koliko se sjeća na nekim sjednicama smo bili protiv izgradnje centra i protiv 

stavljanja centra u funkciju, barem ovakvog „smećarskog“ kako danas postoji. To je danas 

odlagalište smeća koje to nikada nije smjelo postati, već je trebalo biti pogon za razdvajanje 

smeća itd. Temeljem toga je potrebno traţiti rješenje, ako smo za to da RCGO funkcionira 

onda nema razloga da ga zaprječavamo ovim postupcima. Smatra da je to potrebno javno reći 

da su kao članovi vijeća za to da Piškornica funkcionira i dalje na način koji funkcionira sada. 

Ako za to nisu, onda treba traţiti zakonske puteve da se to zapriječi. Čitao je materijale, nije 

pravnik, jasno mu je da Piškornica obrazlaţe u svoju korist, mi opet na svoj način, no da li je 

to pravno dobro ili ne, u to se ne ţeli petljati. Po svemu što je prikazano, ono što je označeno 

kao ŢUC sigurno će Piškornica dobiti jer je to u interesu drţave, dio puta koji je tu označen je 

u tom slučaju bespredmetan. Ono što je dobro pitanje postavljeno jest tko će alternativni put 

izgraditi. 

G. Martinaga je ponovio kako put po nasipu postoji, na što je gĎa. Blaţević 

konstatirala da je taj dio upisan kao vodno dobro, a g. Prosenjak kako to spada pod 

vodoprivredu i ne moţe se gore ništa graditi, te da bi trebalo sjesti i pravno razriješiti. 

U raspravu se uključio g. Jančevec kao osoba koja je pripremala ukidanja statusa 

javnih dobara na zadnjih nekoliko sjednica, a netko je spomenuo kako su se nekim ljudima 

ukidali statusi javnog  dobra, podsjetio je Općinsko vijeće kao što i svi znaju, ali do sada nitko 

nije spomenuo, da vijeće ne moţe donijeti odluku koja je protuzakonita. Moţe donijeti odluku 

ali ako je protivna bilo kojem zakonu RH pasti će u nadzoru. Druga stvar, Mesar, Šmic i 

Grubešić su bila tri ukidanja statusa javnih dobara u prošlosti. Osvrnuo se na darovanje koje 

se traţi i iznio je svoje osobno mišljenje da bi to bilo pogodovanje tvrtci Piškornica d.o.o., ako 



zbog ničeg drugog onda zbog toga što je to isto vijeće u slučajevima Mesar, Šmic i Grubešić 

donijelo odluku da se moţe ukinuti status javnog dobra ali samo jedino sa kupoprodajom. 

Znači donijeli su odluke da se na malim dijelovima moţe ukinuti status javnog dobra, što on 

provodi, ali ne da im se daruje, nego da im se proda. Ako vijeće odluči da se ukine status 

javnog dobra i da se ide na darovanje, po njemu je to, kao i prema tim ljudima koji su imali 

istu situaciju, pogodovanje tvrtci.  

G. Predsjednik je napomenuo kako je donijet zakon da se u slučaju infrastrukturnih 

graĎevina moţe darovati zemljište kako je i Nikola rekao. Nije stručnjak, ali ako je 

protuzakonito i ići će u nadzor, neće proći.  

G. Prašnički je uz duţno poštovanje Alena podsjetio da je on tu ipak u svojstvu 

djelatnika općine i ne moţe se uključiti u raspravu na taj način. Ne moţe sugerirati kako će se 

odlučiti, na što je g. Jančevec odgovorio kako je traţio riječ i predsjednik vijeća mu je to 

dozvolio, što znači da se nije sam uključio u raspravu.  

G. Salajec se sloţio sa g. Prosenjakom. Prvo se vijeće mora odlučiti što ţeli ili ne ţeli 

pa da bi mogli o nečemu raspravljati. Drugo, načelnika je zamolio da malo spusti tenzije i da 

ih ne diţe od početka sjednice, još smo na prvoj točci a ima ih dosta. Da li su neki vijećnici 

pripremljeni ili nisu, sam se pronašao u toj rečenici, ali je napomenuo kako bi se načelnik 

trebao podsjetiti da su na prošloj sjednici neki vijećnici isto bili pripremljeni. Smatra se 

uvrijeĎenim sa takvim izjavama, te je mišljenja da rječniku tipa „bezobrazluk“ i slično nije 

mjesto na sjednici.  

G. Martinaga se osvrnuo na riječi g. Prosenjaka. U jednom trenutku je rekao za 

Piškornicu takva kakva je. Naglasio je da darovanje ovog zemljišta ne ide u svrhu Piškornica 

– sanacijskog odlagališta već u svrhu izgradnje postrojenja o kojem su pričali odnosno 

izgradnje RCGO-a. Što se tiče pogodovanja zbog darovanja, kao što je napomenuo, RH je 

donijela odluku o darovanju vrijednosti 3,6 milijuna kuna. Čistoća Varaţdin je osnovala pravo 

graĎenja na čestici od 10000 m
2 

na 35 godina isto na osnovu ovog zakona na koji se pozivaju. 

Po tome znači da i oni pogoduju. U tom slučaju su imali tumačenje ŢDO-a iz Varaţdina koje 

je reklo da se na Piškornicu primjenjuje takav zakon. Ako vijeće nije sigurno, predloţio da se 

prije postupka darovanja uputi upit prema ŢDO-u iz Bjelovara koje je nadleţno za naše 

područje. Oni neće odgovoriti na pitanje da li se moţe pokloniti zemljište, ali će odgovoriti na 

pitanje primjenjuje li se taj zakon u odnosima izmeĎu Općine Koprivnički Ivanec i RCGO 

Piškornica. Dakle, da vijeće ne donosi odluke za koje nije sigurno da li su pravno ispravne, 

predlaţe da Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec uputi sluţbeni upit ŢDO-u. Ponovio 

je da imaju dvije odluke o darovanju, ali svejedno smatra da je moţda dobro da općina 

napravi takav upit. 

Općinski načelnik se osvrnuo ne prezentaciju g. Martinage da je moţda veći interes 

mještana i općine da se izgradi RCGO, te postavio pitanje od kuda mu ta informacija. Da li su 

proveli kakvu anketu i temeljem čega se to moţe izjaviti. Odgovorio je g. Salajcu da je 

revoltiran iz razloga jer se dio članova vijeća pripremio, a od strane općine smo mogli 

osigurati odvjetnika da nam to pravno objasni i ne bi se sada svi čudili i ne bi prvo donijeli 

odluku pa naknadno išli provjeravati da li je to pravno potkovano ili nije. Još jednom je 

napomenuo da je jako bezobrazno zbog dopune jer gosti koji su na sjednici zbog prve točke 

dnevnog reda sada će čekati do tko zna kada jer nije bilo u planu. Smatra da nam je ipak vrtić 

malo prioritetniji jer se radi o izvještajima koji su na vrijeme podneseni i zatraţeno da se stavi 

na dnevni red sjednice. Dobronamjerno je što je Piškornica briţna da osnivači nemaju 

troškove od 20-30 tisuća kuna, a uskratili su nam podatke o količinama koje smo nedavno 

zatraţili, samo su napisali tko vozi uz objašnjenje da nisu sigurni tko je nadleţan za dostavu 

podataka o količinama temeljem kojih bi mi mogli naplatiti za ekološku rentu. To neka vijeće 

ima na umu. Postavio je pitanje g. Martinagi dok je trebalo od osnivača dati suglasnost za 

dizanje kredita od 9 milijuna, da li su traţili. Mišljenja je da je to malo veća cifra obzirom da 

Piškornica garantira da u slučaju ne plaćanja od firme PSO-a direktno snosi odgovornost i 

naplata ide od osnivača jer Piškornica ništa ne proizvodi. Zamolio je odgovore na ta pitanja.  



G. Martinaga je odgovorio da što se tiče dopisa, ne zna o čemu se radi, ali je vjerojatno 

o količinama koje se zaprimaju na odlagalište i tu se radi o drugoj tvrtci, Piškornici-sanacijsko 

odlagalište. Vjerojatno je svima poznato da Piškornica d.o.o. ne raspolaţe tim podacima i taj 

upit sigurno nije upućen Piškornici d.o.o. nego Piškornica-sanacijsko odlagalište koje vodi 

odlagalište. Ovdje se radi o tvrtci Piškornica d.o.o. znači za budući RCGO, a ne za sadašnje 

odlagalište. Što se tiče uzimanja kredita, isto tako, kredit je podizala Piškornica-sanacijsko 

odlagalište, a ne Piškornica d.o.o. i koliko on zna suglasnost za taj kredit je bila i na 

nadzornom odboru i na skupštini Piškornica-sanacijsko odlagalište sigurno, za Piškornica 

d.o.o. nije siguran. Stvarno ne zna zbog čega su te teme na vijeću jer smatra da to nije tema 

ove točke.  

Predsjednik se ispričao što gosti čekaju, ali je napomenuo da smo se drţali zapisnika 

sa prošle sjednice, gospoda bi došla malo kasnije te napomenuo kako općinski načelnik opet 

manipulira podacima.  

GĎa. Blaţević se referirala na g. Martinagu koji se takoĎer izjasnio da se trebaju 

ispitati pravne, imovinske, vlasničke činjenice kao što su se usuglasili na prošlom vijeću. 

Budući da do toga nije došlo do ovoga vijeća, interesira je, direktno se obratila g. 

predsjedniku Općinskog vijeća, kako smo uopće došli do toga da se ta točka uvrsti na dnevni 

red, budući da se te radnje nisu odvile. Svi se slaţu da se prije trebaju ispitati činjenice. 

Predsjednik je odgovorio da je izglasan dnevni red. Mišljenja je da je Piškornica 

poslala neki dopis 19.09. u vezi toga. Mi smo zaduţili našeg odvjetnika da se čuje sa njihovim 

odvjetnikom i nikada do toga nije došlo. Kaţe načelnik da je dio vijeća pripremljen, a zadnji 

puta su on i članovi HSS-a bili pripremljeni. 

GĎa. Blaţević je napomenula kako je izmeĎu prošle sjednice i ove danas svatko  

mogao ići pogledati put, na što se predsjednik sloţio no stavili smo točku da se to već jednom 

riješi, ili da ili ne. Ništa ne sugerira, samo da se donese odluka bilo pozitivna bilo negativna. 

Ne razumije zašto je to smeta, na što je gĎa. Blaţević odgovorila da je razlog jer nisu 

napravljeni preduvjeti. 

Predsjednik je ponovio da ako oni zatvore put što nama znači ta čestica, na što je gĎa. 

Blaţević ponovila kako je alternativni put vodno dobro i pita se kako će ljudi ići do 

nekretnina.  

G. Prašnički je mišljenja da ako su na prošloj sjednici prihvatili da će se za ovu 

sjednicu pripremiti, ta točka je trebala biti na dnevnom redu. Postavio je pitanje zbog čega 

općina nije pripremila da se ta točka stavi na dnevni red. Da se to uradilo ne bi bilo ove 

situacije danas. Postavio je pitanje tko je odgovoran da se nisu prikupili materijali i činjenično 

stanje i da se ta točka pripremi za dnevni red. 

Općinski načelnik je opet napomenuo da jedino sa vijećem manipulira predsjednik. 

Što se tiče pripreme, općina je 11.09. poslala dopis Piškornici temeljem onoga što je zatraţilo 

vijeće. Citirao je dopis: „predlaţemo da se na licu mjesta izvrši očevid putem mjernog 

vještaka“ kako je g. Švaco sugerirao i svi su se oko toga sloţili. Što se tiče toga, s naše strane 

je otišla informacija dok s druge strane nije bilo nikakvih informacija do 19.09. i nisu 

predloţili da se s njihove strane naĎe njihov odvjetnik niti geodeta već su naveli: „nastavno na 

Vaš dopis u kojem predlaţete da se za potrebe ukidanja statusa javnog dobra na toj čestici 

odrţi očevid na licu mjesta putem mjernog vještaka“ što znači da priznaju da smo poslali 

dopis. Ponovio je da smo mi svoje odradili i zamolio g. Prašničkog da ne manipulira. Nadalje, 

naveli su: „smatramo kako će navedeni očevid prouzročiti nepotrebni trošak angaţiranja 

sudskog vještaka za geodeziju, te kako će isto samo nepotrebno otegnuti cijeli proces ukidanja 

statusa javnog dobra koji ionako unatoč našem nastojanju predugo traje. Predlaţemo 

odrţavanje očevida bez sudskog vještaka za geodeziju no u što kraćem roku“. Ovime su htjeli 

izbjeći zakon. 

G. Martinaga je potvrdio kako je općina poslala dopis i to neosporavaju. Odgovorili 

su, ne da ţele izbjeći zakonsku proceduru, već u nastavku dopisa piše ono što je već 

spomenuo, znači da trebaju suglasnost općine, odluku općine, trebaju informaciju općine da 

znaju da li uopće idu u tu proceduru, u izradu parcelacijskog elaborata, u postupak parcelacije. 



Naveli su da društvo nema dodatne troškove i da se društvo financira javnim novcem 

uključujući i Općinu Koprivnički Ivanec te kako ne bi pretrpjeli nepotrebni financijski 

gubitak. Isto tako su predloţili da ih se pozove na vijeće i da predstave što traţe, zašto traţe, 

kako traţe. Znači, nisu se oglušili na dopis općine, ne izbjegavaju zakonsku proceduru, ne 

bjeţe od nje, čak su u dopisu naveli da su spremni provesti postupak, snositi sve troškove tog 

postupka, ali da ne idu u taj postupak ukoliko vijeće uopće ne ţeli skinuti taj status javnog 

dobra.  

G. Salajec se osvrnuo opet na RCGO i ono što je već g. Prosenjak rekao. Idemo se 

odlučiti što ţelimo ili ne ţelimo. Ovo je „vrući“ krumpir na stolu, već jako dugo traje, u 

kojem je sadašnji načelnik prije cca 12 godina isto digao ruku za. Sada smo se najednom 

sjetili kako mi to ne ţelimo, a on je isto tako bio u vrhu toga kada se donosila odluka da mi to 

ţelimo.  

Pročelnik je pojasnio kako ova odluka podlijeţe nadzoru zakonitosti i ako je sa cijele 

čestice skinut status javnog dobra, prolazi. MeĎutim, ako se traţi djelomično skidanje statusa 

javnog dobra onda u toj odluci mora biti sadrţana površina. Bez obzira na troškove, ovom 

odlukom nećemo ništa dobiti, konačno neće biti niti zakonita. Opet ćemo kasnije imati 

parcelacijski elaborat i definiranje površine. Trebalo je ipak odraditi na drugi način. Prije 

moţda dva mjeseca smo imali istu situaciju i sigurno se sjećaju. 

Općinski načelnik se referirao na prozivanja od strane g. Salajca, i napomenuo kako je 

digao ruku i to nikada nije tajio. MeĎutim prije 12 godina nije postojala tehnologija koja 

postoji danas. Nije bilo razvrstavanja na kućnom pragu i nije bilo sortirnice. Ako je novi 

moment, nova tehnologija, onda se prihvaća ono što je prihvatljivije u odnosu na taj morbidni 

CGO. Što se tu stimulira, da se sve trpa u crnu kantu. Kada neće biti kapaciteta ide 5,6 

ţupanija, neće biti dovoljno smeća pa će se opet priključiti drugi. Zaključio kako su prisutni 

spremni tu dovesti iz pola Hrvatske smeća, ali to nije tema ove točke. Tu je odvjetnik i 

zatraţio je da se očituje na svoj dopis koji je bio na prošloj sjednici vezano za status javnog 

dobra. Ako mu predsjednik dopusti. 

G. Prašnički je naglasio da će ovu odluku donijeti Općinsko vijeće koje je jedino 

odgovorno prema mještanima Koprivničkog Ivanca. Oni imaju tu odgovornost, donose tu 

odluku i iza toga moraju stajati. Nitko drugi na ovoj sjednici ne donosi tu odluku i nema tu 

odgovornost.  

Odvjetnik Švaco je napomenuo ono što je najbitnije. Načelno je rekao što općina moţe 

i kada moţe. Kod skidanja statusa javnog dobra, a radi se o putu, put je kao takav snimljen u 

m
2
, radi se po novoj izmjeri. Općina ukoliko se radi o nekretnini koja nema svojstvo 

nerazvrstane ceste, izgubila ga je, po kulturi zemljišta više nije put nego oranica ili livada, 

moţe skinuti svojstvo javnog dobra. U načelu, prisutni imaju ovlaštenje da kao vijećnici 

donesu odluku da se formalno pravno skine status javnog dobra ako nekretnina u naravi nije 

put koji se koristi već je primjerice oranica, livada ili je u bloku nekog poljoprivrednog 

zemljišta. Status javnog dobra mogu svi koristiti i problem je skinuti taj status, vijeće ga moţe 

skinuti ukoliko se radi o nekretnini koja u naravi nema tog svojstva. U slučaju skidanja 

statusa, briše se javno dobro i upisuje se općina kao vlasnik. Tada općina kao vlasnik moţe tu 

nekretninu, ne darovati, nego prodati. Dakle, formalno pravno ne bi smjeli raspolagati 

nekretninom darovanjem nego prodajom. Njegovo mišljenje je bilo da se napravi komisija, 

otiĎe na lice mjesta s geodetom, to je preduvjet za bilo kakvu odluku i tamo utvrdi da li ta 

nekretnina ima svojstvo puta ili nema. Ako nema, skinuti će status, imaju činjenicu konkretno 

utvrĎenu. Kada se radi o izmjeri, mogli su odmah odcijepiti tu parcelu i upisalo bi se da to 

nije put već oranica. Moguće da u meĎuvremenu to više nitko ne koristi kako tvrdi Piškornica, 

on to ne zna, ali ako je tako, predlaţe isparcelirati taj dio koji se ne koristi i tom dijelu mogu 

skinuti status i ići u postupak procedure. Formalno pravno vijećnici moraju odlučiti da li će  

ići u odluku i skinuti status bez utvrĎenih činjenica ili će prethodno utvrditi činjenice i nakon 

toga donijeti odluku.  

G. Prašnički je napomenuo kako imaju materijale koji su činjenično stanje. Zanimalo 

ga mišljenje odvjetnika, ako je na ulazu označeno kao dio puta od ŢUC-a i oni to daruju 



RCGO-u Piškornica, što kad oni zatvore. Taj dio puta znači našim mještanima ako oni ne 

mogu doći do njega. 

Odvjetnik Švaco je postavio pitanje da li je taj dio ista parcela broj 3268. Napomenuo 

je kako nitko ne smije javno dobro prodavati, trgovati s njim niti ga otuĎiti. Ako se radi o 

parceli 3268 koja je u cijelosti ta u naravi, a netko kaţe, svojata, ovdje mi upravljamo kao 

ŢUC, a dalje je nerazvrstana cesta pa je općinska, u tom slučaju je moguće da se nekretnina 

koristi u dva dijela, jednim dijelom kao ţupanijska, a drugim dijelom kao nerazvrstana. Ali 

formalno pravno parcela je kao javno dobro. Ne moţe ŢUC darovati cestu koja je javno 

dobro. Općina je ta koja moţe skinuti status i kada to učinite onda je to parcela Općine 

Koprivnički Ivanec i njome raspolaţete, ali sukladno zakonu. 

G. Martinaga je napomenuo da je ovo specifična situacija. Ovo u naravi još je put, ali 

je specifična situacija zbog toga, znači obuhvat centra je ucrtan u prostornom planu Općine 

Koprivnički Ivanec, za taj obuhvat ishoĎena je lokacijska dozvola i sve ove čestice unutar 

obuhvata su od fizičkih osoba otkupljene, ostale su samo u vlasništvu RH i ova konkretno u 

vlasništvu općine. Specifična situacija je u tom pogledu da oni ne mogu zatvoriti te čestice i 

reći da je ova čestica izgubila svojstvo puta jer se još uvijek koristi kao put. Da bi išli dalje sa 

ishodovanjem dozvola i projektom, moraju imati osigurano zemljište. Ovo zemljište je 

ucrtano i u prostornom planu općine i ima lokacijsku dozvolu. Ţuto označeno na karti je 

druga čestica koja je u vlasništvu RH i to nije čestica 3268 već 3267/2 i ima status lokane 

ceste pod upravom ŢUC-a i u vlasništvu je RH.  

Odvjetnik Švaco je upitao kako točno glasi zk upis je to je bitno, na što je g. Martinaga 

odgovorio da ne zna točno, ali misli da je upisana kao javna cesta. 

Odvjetnik Švaco je ponovio kako je opet to javno dobro. Zamolio je da se ne tvrdi 

suprotno, ŢUC nikako ne moţe biti vlasnik. 

G. Martinaga je ponovio da je u vlasništvu RH, na što je odvjetnik Švaco odgovorio 

kako nije RH, nego ako je javno dobro moţe biti samo tko gospodari, npr. ako je javna cesta 

sa upravljanjem ŢUC-a, moţe biti JLS. Nije RH jer se ona ne vodi kao vlasnik.  

G. Martinaga je provjerio u izvatku, znači 2/3 u vlasništvu RH, 1/3 u vlasništvu 

fizičkih osoba kroz novu katastarsku izmjeru. Jučer su imali raspravu u kojoj je DO u ime 

ŢUC-a traţilo kompletan upis na RH zato jer je to u naravi cesta i koristi se kao cesta.  

Odvjetnik je zatraţio zk uloţak. 

Predsjednik je iznio mišljenje da se počelo manipulirati. Tu je g. pravnik koji je jedini 

stručan, na što je g. Prašnički izjavio da se ţeli utjecati na vijećnike i odluku. 

Predsjednik je odgovorio odvjetniku da se slaţu da su to činjenice. Ali s jedne strane je 

to moţda manipulacija sa vijećnicima jer on je tu jedini stručan i druge strane nema. 

Odvjetnik Švaco je odgovorio da što se njega osobno tiče, ako općina skine status 

javnog dobra na cijeloj parceli nije dobro. Predloţio je u svom dopisu, napravite parcelaciju, 

ako uistinu ima interesa skinite status. Dakle, to je forma. Nije političar i tim poslom se ne 

bavi. Rekao je da se utvrde činjenice. Ponovno je zamolio je zk upis. Forma postoji. Ako je 

nešto u svojstvu javnoga dobra vijeće je ovlašteno o tome odlučivati. 

G. Martinaga je napomenuo da se raspravlja o čestici 3267/2, a nije predmet ove 

točke. Ponavlja da označeno ţuto nije čestica 3268 već druga čestica.  

Odvjetnik Švaco je ponovio, postoji obuhvat prostora Piškornice, budućnost njihovog 

razvoja. Ukoliko taj put kao takav ne koristi nitko, nema svojstvo javnog dobra, u tom slučaju 

neka vijeće skine status, ukoliko se ne radi o putu i ljudi ga kao takvog ne koriste. Nema ništa 

protiv. Ako se radi o cesti koja je formalno pravno kao takva i ima svojstvo javnosti, ljudi ga 

koriste, utvrdite činjenice i nakon toga odite u postupak. Nema smisla ništa na prečicu 

odlučivati. Ako druga parcela nije predmetna nećemo o njoj razgovarati. Zatraţeno je od 

njega pravno mišljenje i išlo je u smjeru da se utvrde činjenice. Ako netko to stvarno koristi, 

zakinuli ste ljude jer nema svojstvo javnosti i više se ne moţe koristiti. Pregraditi će te i to je 

na kraju od Piškornice.. 



Predsjednik je zaključio da će nadzor odlučiti da li je to u redu ili ne. Ovo je stvarno 

manipulacija g. načelnika. Izašao je van, nazvao odvjetnika koji je jedini stručan tu i priča. 

Vjeruje da je to točno sve, ali zatraţio je da se prihvati s dozom  

Odvjetnik Švaco je izjavio kako moţe odmah otići. Došao je da pojasni ono što je bilo 

traţeno i što su dobili putem mail-a. Odluka je od strane vijeća. Ponovio je vijeće bi skidanje 

statusa danas napravilo preuranjeno iz razloga je nije izvršena parcelacija. Koliko je shvatio 

radi se cijeloj parceli i smatra da bi tu napravili kardinalnu pogrešku, ali mogu donijeti načelni 

stav. 

G. Martinaga je nekoliko puta napomenuo da ne traţe skidanje statusa javnog dobra sa 

cijele čestice. Piškornici cijela čestica nije u nikakvom interesu. U interesu im je dio do 3500 

m
2
 koja je unutar obuhvata centra. Shvaćaju zakonsku proceduru i znaju da trebaju napraviti 

parcelaciju i elaborat i sve provesti. Više puta su naišli na prepreke u općini, više puta je bilo 

da je granična odluka ili nije bila donijeta odluka. Cilj im je da dobiju stav, potvrdu, odluku, 

nešto od općine da će biti moguće taj status javnog dobra skinuti, da ne troše na elaborat, 

vrijeme na parcelaciju, resurse i da znaju u kojem smjeru idu, da li da to provode ili ne. Ako 

je općina suglasna s tim da će to biti moguće u budućnosti provesti onda će krenuti u taj 

postupak. Ako ne, da znaju i ne troše resurse na to. Već se 3 mjeseca dopisujemo, a nije bilo 

nikakve informacije od strane općine da li je to moguće ili nije moguće. Ako nije moguće 

neće ići u tu parcelaciju, ići će drugim putem. Kao što je ranije rekao, tehnički gledano niti 

jedna njihova graĎevina se ne nalazi na toj čestici, oni će je u krajnjoj liniji ograditi izuzeti iz 

obuhvata. Čak je i to rješenje koje bi htjeli izbjeći da u centru ne ostane ograda od 10 metara 

po nekoj duţini.  

Odvjetnik Švaco je ponovio, odnos što će te vijeće napraviti je odnos da se prvo utvrde 

činjenice. Da li će te ići u parcelaciju je postupak tek kada utvrde činjenicu da li je to izgubilo 

svojstvo javnog dobra, da li ga koriste ljudi i da li je to uistinu u naravi put ili nije. Ponovio je 

kako je rečeno da je to put i to je nesporno. Sporno je da li je taj put izgubio svojstvo javnosti 

ili ne. To je temeljno pitanje i kada su utvrde činjenice, onda se kaţe ovaj dio ljudi koriste i 

imaju put, dalje ne i tu moţemo cijepati. To je način koji bi on napravio, ne navijajući za 

nikoga.  

Predsjednik je zaključio da se radi tih 3500 m
2
 već nekoliko mjeseci navlačimo, 

dopisujemo radi statusa javnog dobra zbog nečega što, ako ŢUC odobri svoj dio, bude 

bespredmetno. 

Općinski načelnik se refererao na g. Martinagu zbog iznošenja neistina. Nije točno da 

se nije od strane općine pokazala volja jer jasno i glasno je 11.09. poslan dopis koji je pročitao 

prije 20 min. Piškornica se očitovala na to na način da to njima nije prihvatljivo i da bi išli 

prečicom a ne redom, što nije dopustivo zakonom. Ono što je spomenuo, to je da je poslao 

dopis na njihov zahtjev od 22.07. kojim traţe ukidanje statusa i darovanje, u kojem je 

napomenuo da se ukazuje na okolnost da postoji upisan stvarni teret u korist INA d.d. Zagreb 

koji je prenesen temeljem zapisnika. Uz sve postoji i teret na toj čestici 3268 koji su 

zaboravili. Znači, skinuli bi status javnog dobra i dodatno postoji teret. Zatraţio je vijeće da 

razmisli. 

Predsjednik je napomenuo kako je skeptičan malo oko darovanja, te da se moţda  

pričeka nekakvo mišljenje ŢDO iz Bjelovara.  

G. Salajec je upitao odvjetnika Švacu u slučaju ako skinu status javnog dobra da li taj 

dio puta ostaje u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec, na što je odvjetnik Švaco odgovorio 

da se ne moţe skinuti dio. Kada bi odlučili da danas skidaju status javnog dobra formalno bi 

donijeli odluku da se skida cijela parcela 7725 m
2
. Odluku šalju u gruntovnicu i biti će 

upisana Općina Koprivnički Ivanec. 

 Na pitanje općinskog načelnika o kojoj površini govori, pročelnik je pojasnio da se 

radi o čestici u cijelosti, budući da nema parcelacije, nema procjene. 

 

 

 



 Nakon rasprave sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV  i 1 glas SUZDRŢAN donijeta je 

ODLUKA 

o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ.br. 3268 k.o. Koprivniĉki Ivanec 

i darovanju zemljišta 

 

 Toĉka 2. 

 GĎa. Mikulec se osvrnula na polugodišnji izvještaj vrtića. Što se tiče poslovanja od 

1.01. do 30.06.19. napomenula je kako su u okviru plana. Općina je prebacila veća sredstva 

od pola iznosa koji je planiran za ovu godinu, a razlog je taj da vrtić moţe normalnije 

funkcionirati. Napomenula je kako ne treba zaboraviti da je u po planu do 31.12. za isplatu 

550 tisuća kuna. Napomenula je kako je ovih šest mjeseci pokazatelj vrtiću, ali nada se i 

općini, da planirana sredstva od 550 tisuća kuna nisu dostatna kroz godinu. U tih 6 mjeseci je 

ostvaren prihod od 382.195,80 kn i rashod od 375.357,11 kn i bio je plus od cca 6 tisuća kuna, 

ali je ponovila da je općina prebacila više sredstava nego je bilo po planu. Napomenula je da 

ne treba zaboraviti minus koji se vuče od 31.12.18. u iznosu od 85.964,11 kn i dok se oduzme 

plus na polovici godine, stanje podruţnice Ivančica Koprivnički Ivanec je -75.125,42 kn. U 

tih 6 mjeseci pokušali su štedjeti maksimalno. Uvidjeli su da su troškovi porasli i realno su se 

rukovodili i apelirati će na općinu za povećanje sredstava. Napomenula je kako su se plusevi 

na računu istopili i poslije 10. u mjesecu se zove za prebacivanje sredstava za isplatu plaća. 

Nada se da će se u dogledno vrijeme odrţati neki sastanak i da će se dogovoriti oko namirenja 

minusa jer u protivnom će njihovo poslovanje kroz kratko vrijeme biti upitno.  

 GĎa. Husnjak je zatraţila pojašnjenje gdje je točno nastao taj minus. 

 GĎa. Mikulec je napomenula kako to objašnjava već punih godinu dana. Revizijom su 

utvrĎene nepravilnosti kod knjiţenja obračuna plaća što smatra ključnim elementom. Nadalje, 

promjenom načina plaćanja roditelja umjesto za mjesec unaprijed za mjesec unatrag, nastala 

je razlika i jedan mjesec nisu dobili uplate. U 2018. godini, da bi pravilno i redovno krenuli u 

2019. godinu, su imali 12 plaća plus 13. plaća koja se normalno knjiţila jer je to bio preduvjet 

da bi im poslovanje bilo u redu. Pojasnila je da su imali princip knjiţenja da su isplatili plaću 

u 1. mjesecu 2018. godine a plaća je bila od 12. mjeseca i knjiţila se na ---- a trebalo ju je 

knjiţiti samo na 2, obaveze su se trebale zatvoriti. Dogodilo se to da su u 12. mjesecu 2018. 

godine knjiţene plaće za 11. i 12. mjesec. Nadalje, smanjio se broj djece i samim time izgubili 

su sredstva. Osvrnula se na zapošljavanje u računovodstvo, povećanje satnice pedagoga i 

dosta dodatnih troškova. Napomenula je kako nikome nisu duţni, sve se na vrijeme 

podmirivalo. Na kraju sve dogodila su se bolovanja i uz to zamjene. Sve zajedno im oteţava 

poslovanje jer je manjak sredstava, a općina koja konsolidira traţi da se krajem godine taj 

minus umanji. Ne zna zašto toliko puta mora dolaziti, pojašnjavati i moliti da za naredni 

proračun stvarno treba razmisliti o sredstvima da ne doĎe do toga da se bude opet u manjku. 

Smatra da djeca moraju dobiti sve što im pripada jer je ipak vrtić početak njihovog ţivota, a 

ne šparati. Napomenula je kako tete očekuju da se plaće povećaju, te kako su zakinute za 

puno stvari. U narednom proračunu je planirano povećanje za tete te je zamolila vijeće da ima 

sluha za to da se ne bi dogodilo da odgajatelji odlaze, a kadra nema. Rebalasnom će se traţiti 

dodatna sredstva. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na isplatu plaća te napomenuo kako se u tekućoj godini 

ne moţe isplatiti 13 plaća, ista se knjiţila i napravljeni je „umjetni“ minus od 40-tak tisuća 

kuna. GĎa. Mikulec je napomenula kako su morali napraviti rez kako bi se nadalje moglo 

pravilno knjiţiti obzirom da je bila upozorena da dobro ne radi. Postavila je pitanje što bi se 

dogodilo da se na upozorenje oglušila i dalje nastavila po starom.  

Općinski načelnik i gĎa. Husnjak su konstatirali da je 12 plaća u godini, a ne 13. GĎa. 

Mikulec je ponovila da se to moralo na taj način provesti te da nije samo u pitanju Ivanec već 

i kod drugih općina, na što je općinski načelnik konstatirao da je činjenica da je samo naša 

općina u tako velikom minusu, te da je realni dug na kraju 2018. godine bio 50 tisuća kuna, a 

sve do 85 tisuća je umjetno stvoren dug sa ovakvim knjiţenjem. Jasno mu je da su bolovanja 

nepredvidiva, ali to ne znači da se to ekstremno moţe povećati. U 8. mjesecu nije bilo 



nikakvih ulaganja budući ih je sam stopirao obzirom da ide dogradnja vrtića i nema potrebe 

sad ulagati kada će se sve trgati i preinačilo, te su tu svake godine imali rezervu od 30-35 

tisuća kuna. Smatra da je „cirkus“ ispao sa isplatom boţićnica za to što nije kriv niti uzrok 

toga već je bilo nerealno trošenje sredstava za bojanje stolica i nabavu didaktičkih igračaka 

koje se nisu trebale kupiti za 14 tisuća kuna već za 8 tisuća kuna. Tu je nestalo 7 tisuća kuna 

za boţićnice. Do sada smo imali 3-4 intervencije za popravke koje moţda koštaju 4-5 tisuća 

kuna, a moţda niti toliko, te još postoji rezerva od 30 tisuća, ali to će se vidjeti na kraju 

godine. Sada još traţe dodatna sredstva i to je još dodatno ove godine 130 tisuća kuna minusa 

što je apsolutno nemoguće. Slaţe se da ima povećanja, ali moraju biti svjesni da općina nije 

protiv djece, ali da se 85 tisuća kuna poveća za još 50% pa druge godine bude 200 tisuća kuna 

i nikada neće stati. Vrtić je godinama egzistirao sa ovim iznosom jer je bilo više djece. Dobila 

se kazna, sve to stoji i smanjio se broj djece, meĎutim takve ekstremne razlike nisu 

objašnjive.  

 GĎa. Mikulec se osvrnula na spomenutu zalihu u 8. mjesecu napomenuvši da se ne 

zaboravi da u 8. mjesecu roditelji plaćaju tek čuvanje mjesta i da uplatnice za to idu tek u 9. 

mjesecu. Računi su za platiti, a prihoda nema. Vidi da troškovi rastu i vidjeti će se što će biti 

na kraju godine. Svi računi su na raspolaganju i moli da im se omogući da mogu normalno 

poslovati.  

 Općinski načelnik je postavio pitanje, ako je prošle godine stvoren minus, zašto se išlo 

u kupovinu igračaka od 14 tisuća kuna ako se znalo da smo u minusu. Od kuda su izvadili 

novac, jer knjigovodstveno ne mogu potrošiti nešto što nemaju. Ponovio je da se radi i prošloj 

godini, te kako su uspjeli potrošiti novac koji nisu imali na računu i napraviti dodatni trošak. 

GĎa. Mikulec je pojasnila da u vrijeme pridruţivanja sredstava je prvo i osnovno pravilo bilo 

da nema prelijevanja sredstava. Da bi ona isplatila plaću 10. ovaj mjesec, morala je uzeti od 

nekog drugog odnosno uzela je tamo gdje je bilo jer do danas još jedna općina nije prebacila 

za plaće, nadajući se da će sredstva doći. Nada se da će tako doći i ova sredstva da se podmiri 

minus. 

 Općinski načelnik je konstatirao da je po tome uzeto od drugih kako bi platila za 

općini. Sjeća se ove godine dok je još bila teta Petra, išlo se u izmjenu grijanja. Zanima ga 

zašto se uopće išlo sa prijedlogom ako su bili svjesni da smo u tolikom minusu i koriste 

sredstva od drugih osnivača. To je točno taj minus koji je prenesen iz 2018. godine. 25 tisuća 

kuna za kotlovnicu i 22 tisuće kuna za kuhinju što se moralo riješiti zbog HACCAP-a i to je 

točno minus od 47 tisuća kuna. Ponovio je pitanje zbog čega se išlo u dodatne troškove ako se 

znalo da je minus, ili su očekivale da će se rebalansom općine povećati sredstva. GĎa. 

Mikulec je zaključila da se moţda nije pratilo koliko sredstva se priljeva, koliko je stanje. To 

što se potrošilo, potrošilo se za vrtić u Ivancu. Moţda nije bilo dobro rasporeĎeno, ali od 

1.1.2019. godine ravnateljica više ne dozvoljava da se ide u nabavu dok se neke stvari ne 

provjere.  

 GĎa. Brgles se uključila na raspravu, te napomenula kako otkako je ona došla u dječji 

vrtić, ima kontrolu nad kupnjom u svim podruţnicama i što god tete traţe treba prvo pitati 

mene. Nema više kako je bilo prije kada se zvalo drugu stranu. Što se toga tiče, ona dosta toga 

ne dozvoli, ali baš zbog toga da danas-sutra ne doĎe do situacije kakva je bila.  

 Predsjednik se sloţio sa konstatacijom da treba tetama povećati plaće, te da će se 

osobno zaloţiti da se proračunom povećaju sredstva za vrtić. 

 G. Prašnički se nadovezao na predsjednika te napomenuo kako će podrţati izvješće i 

zalaganje da tete budu u povoljnijem poloţaju nego su danas. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet  

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja 

DV Vrapĉić Đelekovec za 2019. godinu 

 

  

 



Toĉka 3. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o prijedlogu Statuta vrtića. U 9. mjesecu je 

iz vrtića izašla Općina Hlebine, ali je i u meĎuvremenu bila promjena adrese te se pričekalo 

da se dva puta ne usvajaju promjene. Za mjesec dana se uprava seli na područje Općine 

Đelekovec u prostorije općine. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) dana 

SUGLASNOST  

na prijedlog Statuta Djeĉjeg vrtića Vrapĉić Đelekovec 

 

 Toĉka 4. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se u zahtjevu za materijalna prava i potraţivanja 

odgojiteljica radi o sudjelovanju na manifestacijama bilo koje podruţnice i troškove snosi 

osnivač te podruţnice. Druga stvar je da se provodi predškola. Napomenuo je kako ima puno 

predškolaraca koji se ne mogu redovnim putem upisati u vrtić i 3 puta tjedno imaju predškolu 

s time da neka odgojiteljica mora ostati i zbog toga imaju prekovremene. Tu se stvorio 

odreĎeni trošak koji će se takoĎer trebati podmiriti na način da je 8 sati prekovremenih i na 

kraju provedenog programa bude cca 10 tisuća kuna. Po zakonu je obveza da se sva djeca 

predškolarci moraju pripremiti za školu. 

 GĎa. Brgles je pojasnila, obzirom da je došlo do toga da tete nisu zadovoljne, što znači 

da im se plaća smanjila, upravno vijeće je dalo prijedlog da se im se dok rade nešto i za to 

plati i tu su stavljene stavke koje bi im se platile. 

 GĎa. Blaţević je upitala koliko sati tjedno je za predškolarce koji nisu u vrtiću, na što 

je gĎa. Brgles odgovorila da je za tu djecu 2 puta tjedno po 3 sata i sat bi cca iznosio 40,00 

kuna. 

 G. Prosenjaka je interesiralo koliko to sve pobrojano u njihovom prijedlogu mjesečno 

iznosi. GĎa. Brgles je pojasnila kako jedna odgojiteljica vodi objekt i njoj bi išla ta 2 sata, 

obzirom da su se pobunile kako više neće ostajati prekovremeno a da im se to ne plati. GĎa. 

Mikulec je napomenula kako neće svaki mjesec biti isto. 

G. Prosenjak je napomenuo kako nije protiv toga da se nekog nagradi za ono što odradi, ali 

provizorno pobrojati bez financijskog efekta je vrlo čudno. Smatra da ne bi trebao biti 

problem da se to jasno navelo koliko će to financijski iznositi, jer sutra će to moţda biti 50-ak 

tisuća kuna. Naveo kako moraju jasno navesti za prijedlog koliki je iznos. GĎa. Mikulec je 

odgovorila kako nije bilo teško napisati, ali ona s financijske strane moţe reči samo koliko 

doĎe mala škola dok je ostalo sve od mjeseca do mjeseca, odnosno ovisno o tome koliko će 

puta ravnateljica tete prosljeĎivati i koje obaveze će imati, a ona je ta koja će voditi računa da 

to ne bude pretjerano. G. Prosenjak se slaţe sa navedenim, ali smatra da su duţne navesti 

koliko će to otprilike mjesečno koštati općinu, te kako su na papiru trenutno samo ţelje. 

Smatra da od općine traţe da podrţi odluku koja nema financijski okvir.  

 GĎa. Mikulec i Brgles su se sloţile da treba doraditi i prijedlog te će traţenim 

financijskim okvirom dostaviti za slijedeću sjednicu. GĎa. Mikulec smatra da bi u proračunu 

trebala biti ta sredstva ali se nada uz nadzor i dobru kontrolu ravnateljice koja će 

rasporeĎivati.  

 G. Prosenjak je dao prijedlog da se odluka prolongira dok vrtić ne dostavi financijski 

okvir za traţene prijedloge. 

 Nakon rasprave sa 2 glasa ZA, 8 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŢAN nije dana 

suglasnost na prijedlog te se točka prolongira za slijedeću sjednicu. 

 

 

 

 

 



Toĉka 5. 

 

 GĎa. Husnjak je pojasnila kako je izvršenje proračuna za prvu polovicu godine prema 

onom što je planirano za sada pozitivno. Imamo višak koji smo prenijeli iz 2018. godine i 

sada kada vidimo prihode i rashode, izvršenje nam je pozitivno. Prihodi su ostvareni 45% od 

onog što je planirano. Što se tiče poreza, najviše smo prihodovali od poreza za fiskalno 

izravnjanje, a to je mehanizam drţave kojim ona pokušava ublaţiti nejednakosti i raspodjele 

prihoda na niţim razinama. Od toga smo ostvarili 121% od planiranog. Od poreza je još 

ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina 93% od planiranog. Pomoći koje smo 

planirani u prvom dijelu godine nisu ostvarene prema planu iz razloga što nam neki projekti 

nisu prošli, a za neke koji su prošli u prvoj polovici godine isplata još nije realizirana. Dobili 

smo tek sitnije pomoći. Od ostalih prihoda imamo redoviti prihod od komunalne naknade od 

Piškornice, a što se tiče dijela od fizičkih osoba ići će u drugoj polovici godine obzirom da je 

obračun u drugoj polovici. Isto tako će biti za grobnu naknadu, prihoda od poljoprivrednog 

zemljišta. Od prihoda bi izdvojila povrate studentskog kredita koji su ostvareni 91% od plana. 

Svi oni koji nisu ostvarili uspjeh prema ugovoru imaju obvezu vraćanja studentskog kredita. 

Što se tiče rashoda ostvareni su 40% od planirano. Tekući rashodi se redovito podmiruju. 

Veća izdvajanja smo imali za vrtić iz razloga što imamo minus pa smo isplaćivali više u 

prvom dijelu godine, a dalje ćemo vidjeti. Isto tako smo više isplaćivali sredstva koja su bila 

planirana udrugama. Što se tiče projekata, sve je više bazirano na drugi dio godine pa će i 

računi dolaziti u tom dijelu. Redovno se puštaju sredstva za studente.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE KOPRIVNIĈKI IVANEC 

ZA 2019. GODINU 

 

Toĉka 6. 

 

 Općinski načelnik je podnio izvješće o radu za prvo polugodište. Do kraja lipnja je 

bilo 5 sjednica Općinskog vijeća i donosilo se dosta zaključaka i odluka. Napomenuo je bitne 

stvari. Završetak radova nogostupa. Dobili smo uporabnu dozvolu i krajem lipnja smo od 

Agencije za plaćanje isplatu cijelog iznosa koji smo po natječaju dobili i još uvijek se čeka na 

sredstva. Završili smo izgradnju parkirališta na groblju u Koprivničkom Ivancu. Prošli smo sa 

projektom rekonstrukcije graĎevine društvenog doma, parkiralište i pješačke zone u centru 

Ivanec. Za sada nismo dobili poziv za potpisivanje ugovora. Projekt ureĎenja društvenog 

doma u naselju Goričko. U naselju Goričko je postavljena LED rasvjetu koja je dobivena na 

natječaju. Nabavljen je sanitarni kontejner za NK Rudar Botinovec i nabavljena je kosilica za 

NK Bratstvo Kunovec. Pokrenuto je asfaltiranje na području cijele općine, točnije krpanje, 

oštećenih nerazvrstanih cesta i čekamo konačno situaciju koliko smo od rebalansom 

predviĎenih sredstava potrošili odnosno s koliko moţemo još raspolagati. Činjenica je da 

imamo ugovor do 11. mjeseca sa Komingom i nakon toga moramo raspisati novi natječaj za 

odrţavanje nerazvrstanih cesta. 30.09. je bio uvid za graĎevinsku dozvolu za Unija beton i 

vjerujem da će se početi nešto i graditi u zoni. Od oţujka je krenuo projekt Zaposli pa pomozi 

i uposlene ţene su dobile diplome da su uspješno poloţile za gerontodomaćice. Odrţane su tri 

edukativne radionice u projektu Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji. Za 7. mjesec je 

bila planirana nabava spremnika no javna nabava je pala i od toga neće biti ništa do daljnjega. 

Ne znamo kako će se dalje to odvijati od strane Fonda, no u interesu nam je da se to što prije 

završi i da mještani dobiju spremnike. Što se tiče dogradnje vrtića, postoji problem otvorenog 

prostora koji je propisan pedagoškim standardom. U OŠ u Kunovcu je prekriveni prostor 

nekadašnje drvarnice u kojoj djeca odlaţu bicikle, a u skorije vrijeme će se prostor pretvoriti u 

nešto korisnije. Pokrenuta je izrada glavnog projekta za novu školu i nadam se da će do kraja 

ove godine to biti riješeno. Vezano za Piškornicu, pokrenuli smo odreĎeni broj sporova za 

ekološku naknadu. Moramo napomenuti da je situacija u sporovima 50:50 i vidjeti ćemo što 



će se riješiti. Jedna od značajnih dogaĎanja ove godine je bio projekt Europa za graĎane gdje 

smo od Europe dobili 110 tisuća kuna i imali smo goste iz Poljske, Slovačke i MaĎarske. Sve 

ovo se realiziralo i aktivnosti su bile vezane uz punjenje proračuna. Realnije je punjenje 

nakon 6. mjeseca i ako doznače sredstva Agencije moći će se puno više napraviti do kraja 

godine. Vidjeli ste da se u naselju Kunovec mijenjanju rasvjetni stupovi i ako ne proĎemo na 

natječaju morati ćemo iz svojih sredstava osigurati još ove godine odreĎeni iznos da se stave 

nove LED lampe.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog naĉelnika 

Općine Koprivniĉki Ivanec za razdoblje 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2019. godine 

 

Toĉka 7. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je konkretno plan da se sa 2020. godinom zaposli 

komunalni redar na tri dana i viši referent na 2 dana. Jako puno je prituţbi na odbacivanje 

smeća, mada postoji reciklaţno dvorište. Do sada je bio komunalni redar ujedno i 

poljoprivredni, ali bi trebao biti i prometni. Imamo donesene odreĎene odluke gdje bi i 

prometni redar mogao odreagirati, te se osvrnuo na velike probleme sa psima. Smatra da bi 

zbog svih tih problema trebalo povećati prisutnost komunalnog redara na području općine, a i 

zbog opsega poslova djelomično nam treba pomoć oko referentnih poslova.  

Pročelnik je pojasnio kako u odluci koja je u materijalima stoji naziv mjesta „viši 

upravni referent – komunalni redar“ ali razgovarajući u meĎuvremenu kako su otišli 

materijali, izbacili bi riječ „upravni“ budući da neće pokrivati samo upravno područje već i 

druga područja kako je načelnik napomenuo. Znači radno mjesto bi bilo „viši referent – 

komunalni redar“. Radno mjesto regulira općinski načelnik pravilnikom, a vijeće odreĎuje 

koeficijent. Ovaj izračun je na bazi neto cca 5.400,00 kn.  

 Općinski načelnik je pojasnio da se ne radi o komunalnom redaru i referentu, već o 

jednoj osobi koja će oba područja pokrivati, a pročelnik je pojasnio da dok se riješi prije 

potrebno, ide natječaj i procedura koja se mora ispoštovati. 

 G. Petričevića je konstatirao kako Denis neće više biti komunalni redar, na što je 

općinski načelnik pojasnio kako će se raskinuti ugovor o zajedničkoj sluţbi komunalnog  

redarstva i on ostaje u Općini Drnje i Đelekovec. Novi redar je tri dana u tjednu na terenu i 

radi poslove komunalnog redarstva, a dva dana je u uredu i radi referente poslove. 

 G. Salajca je interesiralo da li predloţeni koeficijent zadovoljava navedenu stručnu 

spremu na što je pročelnik potvrdno odgovorio te da se radi o višoj stručnoj spremi. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće 

sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

 Toĉka 8. 

 

 Općinski načelnik je predloţio da se donese akt kojim bi se dodjeljivala novčana 

sredstva za kupnju, izgradnju stambenog objekta ili izradu projektno tehničke dokumentacije 

u mjeri 1., te po mjeri 2. dodjeljivala novčana sredstva za ureĎenje stambenog objekta za koji 

je je limit 20 tisuća kuna iz obvezu da taj vlasnik na području općine ţivi odreĎeni broj 

godina. Smatra da bi mjere dobro došle za zadrţavanje mještana na području općine. Sve se 

svodi na odreĎeni iznos, no proračunom će se sredstva limitirati koliko će se zahtjeva moći 

odobriti godišnje.  

 Predsjednik je mišljenja da je moglo biti i više sredstava od 20 tisuća kuna, na što se  

općinski načelnik sloţio da sredstva nisu velika, no naveo je kako je bit sve da se ljudima 



pomogne te ako je npr. dokumentacija 40 tisuća kuna onda su ta sredstva vrlo značajna, a isto 

tako i za kupnju nekretnine.  

 G. Prosenjaku nije jasan članak 3. gdje stoji da će „…korisnicima koji su tijekom 

godine dana kupili nekretninu, ali ne od članova uţe obitelji…“ dok u članku 5. onaj koji dobi 

nasljeĎem ili darovanjem ima pravo na mjeru. Općinski načelnik je pojasnio kako članak 5. 

govori o mjeri za ureĎenje stambenog objekta, te da kupovina i ureĎenje nisu isto i navedeno 

je tako da se spriječi manipulacija.  

 G. Salajec se referirao na članak 3. te ga zanima da li se to odnosi na one koji su 

unutar godine dana odnosno oni koji su u 10. mjesecu prošle godine kupili kuću, na što je 

općinski načelnik pojasnio kako se to odnosi na to od kada stupi na snagu. 

 G. Prosenjak se ponovno osvrnuo na ranije spomenuto da oni koji naslijede kuću ili im 

je netko darovao imaju pravo na poticaj od 20 tisuća kuna za ureĎenje, a oni koji kupe kuću i 

nemaju pravo. Općinski načelnik je ponovio da to nije isto. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o mjerama poticaja za ureĊenje nekretnina 

na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

Toĉka 9. 

 

 Općinski načelnik je napomenuo kako poučeni nekim lošim iskustvima vezanih za 

zapuštene stambene objekte koje imamo na svojem području, predloţeno je da se sve 

zapuštene kuće, stambeni objekti, sufinanciraju mjerom od 15 tisuća kuna za rušenje, na način 

da vlasnik podnese zahtjev za to ili komunalni redar na terenu utvrdi da je to potrebno. Mjera 

je da se ne isplaćuju sredstva vlasniku nekretnine već onome tko će poslove rušenja obavljati, 

kako se ne bi dogodilo da se uzme novac, a ništa ne riješi. Razliku do pune cijene poslova 

dalje snosi vlasnik.  

 G. Salajca je interesiralo da li biti limitirano koji broj se moţe riješiti, što je općinski 

načelnik potvrdio i odgovorio kako je vezano uz planirana proračunska sredstva. 

 G. Burušića je interesiralo po kojem će se kriteriju to odreĎivati, na što je općinski 

načelnik odgovorio kako nema kriterija, ali nema niti šanse da se istovremeno javi velik broj 

ljudi. Stanje kuće će se utvrditi na terenu, komunalni redar će otići i uvjeriti se kakvo je stanje 

i shodno tome će se rješavati. 

 G. Prosenjak je konstatirao kako se moţe srušiti tuĎa kuća bez suglasnosti, te kako on  

baš i nije za takvu odluku. 

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

ODLUKA  

o dopuni Odluke o komunalnom redu na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

Toĉka 10. 

 

 G. Jančevec se osvrnuo na prošlu sjednicu kada je Općinsko vijeće odlučilo poništiti 

postupak nabave odrţavanja javne rasvjete jer je smatralo da neće odabrati jednu od dvije 

ponude koje su u prvom roku zaprimljene. Na osnovu toga ponovljen je postupak nabave, 

zatraţene su 3 ponude i to od: Elektormehanike Dolenec, Elektro Šok d.o.o. i Nitre d.o.o.. 

Dobili smo samo jednu ponudu i to od tvrtke Nitre d.o.o. Koprivnica koji je ponudio 2.278,75 

s PDV-om prema troškovniku, što nije cijena koju mi plaćamo, jer to je cijena materijala koji 

bi eventualno zatrebao. Procijenjena vrijednost nabave je cca 30-ak tisuća kuna. Prijedlog je 

povjerenstva da se prihvati ponuda NITRE d.o.o. Koprivnica za odrţavanje javne rasvjete na 

naredne 4 godine.  

 Predsjednika je zanimalo kolika je bila ponuda od Elektro Šok d.o.o. u prvom 

postupku, na što je g. Jančevec dao informaciju ponuda iz prvog kruga: Elektromehanika 

Dolenec 3.882,00 kn, Elektro Šok d.o.o. 3.240,00 kn, Nitre d.o.o. 2.270,00 kn.  



 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

 

ODLUKA 

o odabiru ponude u predmetu nabave: 

Odrţavanje objekata i ureĊaja javne rasvjete na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 

za razdoblje 2019.-2023. 

 

 Toĉka 11. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se u razgovoru sa ravnateljicom Osnovne škole napokon 

odlučilo da se krene sa postavljanjem autobusne nadstrešnice. Prva koja bi išla je kod OŠ u 

Koprivničkom Ivancu. Imamo dogovor sa OŠ sa kojom potpisali ugovor o pravu gradnje, 

ţupanija je na svojoj skupštini to prihvatila i pored autobusnog ugibališta na dijelu zemljišta 

koje je u vlasništvu OŠ će se raditi betonska podloga i postaviti nadstrešnica. Traţili smo 3 

ponude, dobili samo 1 i to od poduzeća „ARTA ZIP d.o.o.“ po cijeni 27.225,00 kn sa PDV-

om. Prijedlog povjerenstva je da se to prihvati i da se što prije nadstrešnica postavi. 

Napomenuo je kako je uz tu cijenu još dodatni trošak betonaţe. 

 G. Prosenjak je postavio pitanje gdje autobus ostavlja djecu kada idu iz škole. Smatra 

da bi se trebalo dogovoriti gdje bi točno trebala biti nadstrešnica. Djeca se ostavljaju kod 

dućana, a nadstrešnica će biti kod škole. Smatra da ako nadstrešnica sluţi kod ulaska i izlaska 

iz autobusa da se sklone pod nju, onda bi i autobus trebao stajati tamo gdje je mjesto.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako će se razgovarati sa Čazmatransom da djecu 

ostavljaju tamo gdje je i predviĎeno ugibalište i gdje ih kupi. Smatra da to nema veze sa 

nadstrešnicom. Uključio se i g. Jančevec napomenuvši kako to treba riješiti kao drugi 

problem. 

 GĎa. Geršić se sloţila sa činjenicom da gdje se djeca pokupe da se i ostave. Ali 

postavlja pitanje kada autobus dolazi iz Kunovca gdje bi se trebao okrenuti, jer ako stane kod 

nadstrešnice djeca izlaze na cestu obzirom da su vrata s druge strane, a u slučaju stajališta 

djeca će opet trčati iza autobusa i opet su na cesti.  

 G. Prosenjak je mišljenja da bi trebali napraviti krug i stati kod škole i nadstrešnice. 

Ionako znaju djecu pokupiti pa kroz Pustakovec voziti do škole u Kunovcu, na što je gĎa,. 

Geršić odgovorila da to rade kada je loše vrijeme da djeca ne stoje na kiši ili snijegu već ih 

pokupe da su djeca na toplom i dalje idu za Pustakovec. 

 G. Jančevec je napomenuo kako je poanta nadstrešnice bila dok djeca čekaju autobus 

za školu, a po povratku više nisu kod škole već idu prema kućama.  

 G. Prosenjak je stava da nadstrešnica treba sluţiti svrsi, a ne da djeca izlaze 600 m od 

nadstrešnice. 

 GĎa. Kovač je postavila pitanje kada će se postaviti nadstrešnica u Kunovcu, na što je 

g. Jančevec odgovorio kako se o tome sada nije razgovaralo budući da tamo autobus staje 

točno ispred škole pa se ipak djeca imaju gdje skloniti, no da će se sigurno iduće godine ići i u 

sva ostala naselja.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru ponude u predmetu nabave: 

Nabava autobusne nadstrešnice 

 

 Toĉka 12. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o kući koju je općina naslijedila kao ošasnu 

imovinu iza pokojnog Roberta Gabaj iz Kunovca, Seljačke bune 23, za koju se javio 

zainteresirani kupac. IzraĎena je procjena vrijednosti nekretnine i nekretnina je procijenjena 

na 15.600 eura. Obzirom da prema Statutu i Zakonu o JLS, općinski načelnik ne moţe 

raspolagati sa više od 0,5% prihoda o tome mora odluku donijeti Općinsko vijeće kako bi se 



mogao raspisati javni natječaj na temelju kojeg bi općina krenula u prodaju nekretnine. 

Postoje još 3 mala suvlasnika, općina je naslijedila 28/32 dijela, dok je troje njih u 

suvlasništvu od ukupno 4/32 dijela i oni su zainteresirani za prodaju.  

 G. Salajec je konstatirao da je općina na tom objektu radila legalizaciju te upitao da li 

suvlasnici sudjeluju u svojem ovjeru u troškovima. G. Jančevec je pojasnio kako je općina 

podnijela zahtjev za legalizaciju i još se čeka ţupanija. Suvlasnici sukladno svojim omjerima 

sudjeluju u troškovima kako i u prihodima od prodaje.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o raspisivanju natjeĉaja za prodaju obiteljske kuće, gospodarske zgrade i zemljišta 

na adresi Seljaĉke bune 23, Kunovec, k.ĉ.br. 293, 295/2 i 296 k.o. Kunovec 

 

Toĉka 13. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je Aščć Anto iz Botinovca 65 podnio zahtjev u sklopu 

rješavanja stvari putem katastarske izmjere. Uz zahtjev se nalazi i skica nove katastarske 

izmjere te snimka geoportala. Čovjek ima česticu 1474 koju je okrupnio i koja je ucrtana u 

katastarskoj  izmjeri. U meĎuvremenu, prije kraja katastarske izmjere je otkupio česticu 1491 

koju je spojio sa svojom i u sredini te parcele je ostao put na k.č.br. 1490 koji sada tu njegovu 

veliku parcelu cijepa na pola. Put se koristi i čovjek ne traţi ukidanje puta niti ništa slično, već 

moli Općinsko vijeće da mu odobri izmještaj tog puta u istoj površini na njegovoj zemlji, ali 

da mu ide po meĎi s bilo koje strane. Spreman je dati svoj komad zemlje samo da se put 

izmjesti i ne dijeli mu parcelu na dva dijela. Napomenuo je kako se to sve još uvijek da 

sprovesti u sklopu katastarske izmjere besplatno, ali je stvar u tome ako se odobri izmještaj 

puta sa bilo koje strane, toga novog puta treba netko fizički formirati i treba vidjeti o čijem 

trošku. Nije mu poznato da li je čovjek na to spreman obzirom da to u zamolbi nije naveo.  

 G. Petričević je napomenuo kako je tu potrebno 300 m novoga puta formirati i 

pošljunčati te postavio pitanje tko će to platiti.  

 G. Salajec se osvrnuo na snimku geoportala te konstatirao kako bi put, prema onome 

što je prezentirano da ide s bilo koje strane njegove parcele, po tome trebao ići ili sa desne 

strane po k.č.br. 6041/624 što je uz kanal te dalje na k.č.br. 6041/626 gore prema kanalu. 

Druga alternativa da ide po k.č.br. 4919/3 lijevo prema grmu, ali smatra da je on još i tu 

vlasnik neke parcele.  

 G. Jančevec je napomenuo kako je svima u interesu da si kroz katastarsku izmjeru 

riješi što više moţe i nikome nije u interesu da mu kroz veliku parcelu po sredini ide put. 

Shodno tome čovjek je predao zahtjev. Napomenuo je kako vijeće mora razmotriti sve 

činjenice i u skladu sa njima donijeti odluku. Ako se odobri treba znati tko će formirati novi 

put, jer to košta. 

 G. Petričević je mišljenja kako je jedino moguće put formirati sa lijeve strane parcele i 

da oko toga ima jako puno posla, a i financijski je njemu samom sigurno neisplativo.  

 G. Burušić je mišljenja da treba sa čovjekom porazgovarati o formiranju puta. Upitao 

je da li se šodra i tko šodra postojeći put, na što je odgovoreno da te poslove radi općina. 

 G. Prosenjak jer predloţio da se uvjetno da odluka, ali s time da on uredu put.  

 G. Salajec je mišljenja da ako se taj put ne sloţi kako treba da će stradati susjedne 

njive i opet njegova jer će traktori zaobilaziti svaku grabu koja bi se stvorila na putu.  

 G. Petričevića je interesiralo na koju širinu su putevi ucrtani na što je g. Jančevec 

odgovorio zavisi kako gdje ali u principu do 4 m.  

 G. Jančevec je ponovio kako je zahtjev za rješavanjem na način da daje svoje zemljište 

samo da se makne put sa sredine parcele. Napomenuo je kako on sam to neće isfinancirati 

budući da je to veliki trošak formirati novi put koji će površinski biti veći i duţi. 

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

 

 



ZAKLJUĈAK 

o odbijanju zahtjeva Ante Ašĉića iz Botnovca, Botinovec 65 

za izmještaj puta 

 

 Predloţeno je da se obavi razgovor sa g. Aščićem na način da ako formira novi put, 

podnese novi zahtjev i Općinsko vijeće će o istom odlučiti.  

 

Toĉka 14. 

 

-Predsjednik je postavio pitanje zašto se po rasvjetnim stupovima postavljaju kutije, na 

što je općinski načelnik odgovorio kako je to optika za internet. G. Jančevec je pojasnio kako 

je to projekt kojeg provodi Koprivničko-kriţevačka ţupanija u kojem sudjeluje i općina uz 

sve druge općine, a poanta istog je omogućavanje infrastrukture za širokopojasni brţi Internet.  

 

-G. Salajec se osvrnuo na simuliranu sjednicu sa školskom djecom na kojoj je bilo 

govora o kućicama dobrodošlice u općinu. Napomenuo je kako na ulazu u općinu nema 

nikakve oznake u koju općinu se dolazi. To je bila dječja ideja i zašto oni ne bi to osmislili.  

Općinski načelnik je rekao kao se po tom pitanju nije ništa pokrenulo, ali bilo bi dobro 

da se sa svake strane na ulazu u općinu stavi natpis odnosno tzv. kućicu. 

 

-Općinski načelnik se osvrnuo na istu sjednicu, te kako su se sloţili da se osposobi 

igralište za osobe sa invaliditetom, djecu i odrasle i napomenuo kako će ići prijedlog za 

rebalans sredstava. 

 

-GĎa. Kovač je postavila pitanje što je sa pametnim klupama, na što je općinski 

načelnik odgovorio kako su iste preskupe (14 tisuća kn jedna klupa) i ne vidi svrhu, mišljenja 

je da bi isplativije bilo kupiti nešto za dječja igrališta.  

 

-g. Prašnički se osvrnuo na stanku izmeĎu 1. i 2. točke i napada na njega od strane 

članova vijeća HSS-a zbog donošenja odluke pod 1. točkom. Smatra da svaka ozbiljna stranka 

i članovi vijeća ispred stranaka zastupaju u vijeću svoju stranku i u tome kako će glasati 

poštuju svoju stranku. Napomenuo je kako nije nezavisan vijećnik, već član stranke koja je 

imala sastanak gdje su se članovi stranke izmeĎu ostalog i on, očitovali o tome kako će 

raspravljati i kako će glasovati i ne ţeli da ga se na taj način proziva. Zbog čega su stavovi 

stranke takvi kakvi jesu to je već drugo pitanje, on je član HDZ-a i poštuje mišljenje i stavove 

svoje stranke kao i sigurno ostali članovi svojih stranaka. 

Općinski načelnik je zatraţio da imenuje tko je to bio, na što je gĎa. Blaţević rekla 

kako je ona g. Prašničkom ukazala na to kako je na prošloj sjednici izjavio jedno, a danas je 

promijenio mišljenje i odluku, te ga upitala budući da se nisu izvršile te radnje koje su traţene 

kako to da je takva odluka danas.  

 

-Općinski načelnik je dao informaciju kako će se po svim naseljima odraditi tribine na 

temu što i kako poboljšati u svim sredinama i time sudjelovali u kreiranju proračuna, te 

apelirao na članove vijeća da motiviraju ljude u svojim sredinama.  

Dao je informaciju kako se znalo da će ići zamjena rasvjetnih stupova, ali nitko nije 

znao da će to biti krajem godine dok je najveća potrošnja sredstava te kako nas Agencija za 

plaćanje koči sa neisplatom preostalih sredstava. Kada bi ta sredstva stigla dosta toga bi se 

riješilo.  

        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 22:50 sati. 

 

D o v r š e n o 

               Zapisniĉar:                                                                                Predsjednik: 

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

  

  


