
 SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  2. prosinca 2019. 

 

Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 2. prosinca 

2019. godine s početkom u 19:00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 

u općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/19-01/09, Urbroj: 2137/09-19-1 od 26. 

studenoga 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: 

Sanela Brgles – ravnateljica DV Vrapčić, Gordana Mikulec – računovoĎa DV Vrapčić,  

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši 

referent i Dubravka Bebek – referentica, zapisničarka. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje Izmjena i dopuna Financijskog plana dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. 

godinu, 

2. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2020. godinu i projekcije 

za 2021. i 2022. godinu, 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na 

području Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec, 

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, mikročipiranja pasa, zbrinjavanja 

pasa nepoznatog vlasnika u skloništu za ţivotinje, te zbrinjavanje uginulih pasa i 

drugih ţivotinja, pasa i mačaka lutalica na području Općine Koprivnički Ivanec za 

razdoblje 2019. – 2023. godine, 

6. Donošenje Odluke o prodaji graĎevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 

Koprivnički Ivanec, 

7. Donošenje Odluke o isplati boţićnice umirovljenicima s područja Općine 

Koprivnički Ivanec,  

8. Donošenje Odluke o nabavi dječjih darova – od navršene 1 godine starosti pa do 

polaznika četvrtih razreda Osnovnih škola, 



9. Donošenje Odluke o nabavi dječjih darova – od navršene 11. pa do 15. godine 

starosti, 

10. Donošenje Odluke o istupanju Općine Koprivnički Ivanec iz zajedničke sluţbe 

komunalno-poljoprivrednog redarstva, 

11. Informacija o odrţanoj pokaznoj vjeţbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Koprivnički Ivanec „Potres u Koprivničkom Ivancu 2019.“ 

12. Razno. 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Toĉka 1. 

 

 GĎa. Mikulec je pojasnila izmjene i dopune plana vrtića za 2019. godinu. Napomenula 

je kako traţe povećanje iz razloga da su na polugodištu uvidjeli kako su im potrebna puno 

veća sredstva da bi zatvorili financijsku konstrukciju i poslovanje. U odnosu na 550 tisuća 

koje dobivaju od općine potrebno im je još na godišnjoj razini 55 tisuća kuna plus minus od 

80 tisuća, tako da se rebalansom traţe sredstva u iznosu od 135 tisuća kuna. Plan za 

podruţnicu Ivančica je bio 741.585,00 kuna, rebalansom se podiţe za 135.000,00 kn i novi 

plan bi bio 876.585,00 kn. Jedan dio se odnosi na plaće i materijalne troškove, a minus je već 

u nekoliko navrata obrazloţila. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na minus od 80 tisuća kuna, te zadnjom uplatom općina 

je do sada uplatila 520 tisuća kuna u 10 mjeseci ove godine s time da se uplaćivalo više od 

ispostavljenih faktura. Napomenuo da tih 80 tisuća kuna i sredstva za plaće za 11. mjesec, jer 

se ne moţe ukalkulirati plaća za 12. mjesec budući se isplaćuje u 1. mjesecu 2020., iznose 120 

tisuća kuna te ga zanima razlika od 35 tisuća kuna.  

 GĎa. Mikulec je napomenula kako je u tih 35 tisuća kuna boţićnica i darovi za djecu, 

sva ostala davanja i smatra da bi to trebalo biti tako. Navela je da troškovi nisu isti svaki 

mjesec. Primjerice prešli su na novog operatera (A1) od kojeg dobivaju zbirni račun, a oni ga 

moraju rasčlaniti po podruţnicama, te budući da su zatraţili specifikaciju po podruţnicama 

mišljenja je da bi u 12. mjesecu bio prikazan trošak za sva 4. mjeseca. Smatra da mora 

postojati svojevrsna rezerva sredstava.  

 Općinskom načelniku nije jasno da tako velika razlika moţe biti samo za troškove 11. 

mjeseca, na što je gĎa. Mikulec odgovorila kako je prijedlog izraĎen u odnosu na polugodišnji 

izvještaj i nada se da neće biti većih odstupanja, ne bi htjela da opet bude minus te je zamolila 

da se izaĎe u susret i da se taj plan podrţi.  

 GĎu. Blaţević je interesiralo da li je taj manjak nastao u drugom polugodištu, na što je 

gĎa. Mikulec odgovorila kako joj nije jasno o kojem manjku gĎa. Blaţević govori, jer se 

stanje od 1.1  do 30.6. pokazalo i tu je općina dala malo veća sredstva i manjak se smanjio na 

ispod 80 tisuća kuna. Nadalje, napomenula je kako se mogu pratiti njihovi troškovi, te kako 

smatra i tvrdi da su se isti smanjili koliko su se najviše mogli. GĎu. Blaţević je još interesiralo 

da li je svaki račun plaćen, na što je gĎa. Mikulec dala potvrdan odgovor i gĎi. Blaţević nije 

jasno kako je moguće da je onda toliki minus. GĎa. Mikulec je pojasnila kako u ovom 

vremenskom periodu nema manjka, te da je minus od prošle godine i ne ţeli se staviti u 

situaciju da doĎe u 2. mjesecu i da se taj minus kumulira.  

 G. Prosenjak se osvrnuo da se već nekoliko sjednica raspravlja o tom vrtiću. Nije mu 

jasno zašto se vijeće toliko maltretira sa svim tim ciframa, te predlaţe da se sjedne u miru i 

konačno to već jednom rasčisti i na vijeće doĎe sa čistim računima. Osvrnuo se na spomenuti 

telefonski račun i nije mu jasno od kuda tako velika cifra za usluge. GĎa. Mikulec je ponovila 

da imaju jednog operatera, svaka podruţnica ima 1 mobitel, imaju 1 zajednički sluţbeni 

mobitel i svi imaju fiksne linije i internet te je ukupan trošak oko 2300 kn mjesečno i sve je 

podmireno. No kada ona šalje mjesečni obračun, u njemu se nalazi svaki račun, a ti računi 



nisu prikazani i kopirani iz razloga jer u toj specifikaciji ne moţe isčitati koliko se odnosi na 

podruţnicu Ivanec. Kada dobiju podatke budu dostavili, i to je to povećanje koje će biti u 12. 

mjesecu za telefon.  

 G. Prosenjaku nije jasno kako mogu kroz par godinu ući u dug od 80 tisuća kuna. 

Osvrnuo se na dosadašnja pojašnjenja te napomenuo da će ove godine plaća za 12. mjesec biti 

isplaćena u 1. i ne moţe se knjiţiti isplata u 12. mjesec. GĎa. Mikulec je potvrdila i 

napomenula kako je sve već objasnila, da je to bilo jedanput i tu je napravljen rez i ne ţeli se 

ponavljati te je zamolila za suradnju.  

 GĎa. Husnjak je napomenula kako je do današnjeg dana od strane vrtića pristiglo 

zahtjeva na iznos od 527.310,00 kuna a općina je do današnjeg dana isplatila 520.997,86 kuna 

što je razlika samo od 6.312,00 kuna i po tome smo do sada samo toliko u manjku. Imamo 

onaj minus od 80 tisuća kuna i traţe 55 tisuća kuna rebalansom plus tih 80 tisuća, a ostalo je 

za isplatiti 29.000,00 kn. Sveukupno je to za nas do kraja godine 164 tisuće kuna. Svi 

materijalni troškovi i plaća za 11. mjesec su okvirno na mjesec dolazili cca 50 tisuća kuna. 

Općinski načelnik je ponovio da se radi o 80 tisuća duga plus 50 tisuća, ali još 20 tisuća nije 

isplaćeno i to je 110 tisuća kuna.  

 GĎa. Mikulec je napomenula da se na to doda još 10 tisuća kuna za boţićnice i darovi 

za djecu i ostatak je rezerva, na što je općinski načelnik ponovio da mu nije jasno čemu tako 

velika rezerva sredstava jer će sredstva za prosinac biti osigurana u siječnju slijedeće godine i 

ne vidi razlog za tolikom rezervu. Slaţe se sa pokrićem 80 tisuća plus 30 tisuća za plaće i 10 

tisuća za boţićnice. TakoĎer, nije mu jasno kako se nije stvorila rezerva u mjesecu kolovozu 

kao svake godine do sada, 20-30 tisuća kuna i gdje se to rastopilo. Troškovi su se smanjili 

osnivanjem treće grupe u Kop. Bregima. Od 9. mjeseca se nisu isplaćivali putni troškovi i 

cipelići u cijelosti. Ponovio da nije sporno 80 tisuća minusa, 30 tisuća za plaće za 11. mjesec i 

10 tisuća za boţićnice, ali za preostalih 15 tisuća nema opravdanja.  

 GĎa. Mikulec je podsjetila načelnika kako je opet bilo bolovanja kroz 7. i 8. mjesec i 

nije se mogla stvoriti rezerva. Općinski načelnik je pojasnio kako je i prošle godine bilo 

bolovanje no u meĎuvremenu su se uspjele pofarbati stolice, nabaviti didaktičke igračke za 15 

tisuća kuna i zbog toga je imala problem sa isplatom boţićne a u svemu tome je sudjelovala i 

sama gĎa. Mikulec.  

 GĎa. Mikulec je upitala da što ako će kod završnog obračuna opet biti neki veći 

manjak i ako će se opet postavljati pitanja zbog čega je to tako i da li će vijeće stajati kod toga 

da se dalo 15 tisuća manje nego su oni traţili ili moţda razmišljati da se ipak trebalo dati pa bi 

to bilo pokriće svega. Napomenula je kako su moţda bili malo veći troškovi koji još nisu 

prikazani budući da su se sa 19.11. preselili u Đelekovec, te je oko toga bilo troška. Nadalje, 

naglasila je kako će biti potrebni novi kompjutor te na drugima novi programi. Ako vijeće 

smatra da je ta rezerva tako puno, bude korigirala, ali je zamolila da se na nju u 3. mjesecu ne 

prebacuje krivnja.  

 Predsjednik se sloţio sa gĎom. Mikulec i smatra da to nije prevelika svota u pitanju. 

 Nakon rasprave sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŢANIM donijet 

je 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Djeĉjeg vrtića Vrapĉić 

za 2019. godinu 

 

 Toĉka 2. 

 

 GĎa. Mikulec je pojasnila Financijski plan DV Vrapčić za 2020. godinu. Napomenula 

je kako se temelji na projekciji iz 2019. godine, ali su pokušali, da bi zadovoljili potrebe 

djelatnika, sa planom povećanja plaća za 5% koji su vijećnici dobili u materijalima. MeĎutim, 

nakon sastanka sa načelnicima dobivena je informacija da povećanje plaća ide za 3% i tada je 

izraĎen novi plan i tu je razlika u odnosu na 2019. Po kontima su rasporeĎena materijalna 

davanja koja su tete traţile a nalaze se u obrazloţenju plana. U Ivancu je traţeno za dopunu 



didaktike, kuhinjske potrebe, tepih, slikovnice za skupinu „Leptirići“ u svoti od 30 tisuća 

kuna i za skupinu „Bubamare“ 23.400,00 kuna koje se odnosi na didaktiku, stol, sprave za 

terasu, ormare. Sve je to uvršteno u proračun, kao i jedan dio zajedničkih sluţbi koji se odnosi 

na kupnju kopirke i povećanje satnice računovoĎe sa 4 na 8 sati. Veća stavka je plan i 

program za praćenje evidencije djelatnika oko 25 tisuća kuna a ona se zapravo dijeli na sve. 

Pojasnila je kako od teta imaju evidencije koje one šalju na kraju mjeseca, a po zakonu bi 

trebalo svaki dan upisivati radno vrijeme djelatnika. Taj program bi mogao pratiti tu 

evidenciju i mogla bi dobivati bazu podataka. U projekcije za 2021. i 2022. stavljeno je samo 

povećanje od 2 tete razmišljajući da će se otvoriti još 1 grupa jer potrebe su velike. Za općinu 

je plan povećan sa 550 tisuća na 635 tisuća za 2020. godinu, za 2021. i 2022. g. 695 tisuća 

kuna.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na stolno-manipulativnu didaktiku i pomagala koja 

ukupno za obje grupe iznosi 20 tisuća kuna.  

 GĎa. Brgles je pojasnila kako svaka skupina u mjesecu kolovozu središnjici daje 

materijalne potrebe. Sve se stavi u potrebe ali ne mora značiti da će se sve to kupiti. Ako se ne 

stavi onda se ne moţe niti traţiti. Odgojiteljice su iskazale potrebu da u starijoj skupini fale 

neke osnovne stvari za rad i sama se uvjerila da je od svih objekata naš najlošiji. Trebalo bi 

dosta u objekt uloţiti, no obzirom da se očekuje dogradnja vrtića sa time se stalo. To su 

planovi što ne znači da će tako i biti. Prije nego su grupe počele raditi obišla je sve objekte i 

ono što je vidjela da bi trebalo dodala, a nešto su i odgojiteljice. Moţda to ne bi bilo tih 15 

tisuća kuna već samo 5 tisuća, ali se stavi svota da bude u rezervi. Sve ono što se traţi ide 

preko nje i napomenula je da ako smatra da nešto nije potrebno za to se niti neće dati dozvola 

za kupnju. Napomenula je kako je obišla vrtić u Ivancu i kako se vidi da ima odgojitelja koju 

su spremni opremiti skupinu samostalno, a da im ne trebaju sredstva, naročito u maloj grupi.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o usvajanju Financijskog plana Djeĉjeg vrtića Vrapĉić Đelekovec 

za 2020. godinu. 

 

Toĉka 3. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo da se komunalni doprinos odnosi na izgradnju objekta i 

plaća se po m
3
 te je do sada iznosio 30,00 kn/m

3
. Napomenuo je kako će se u Poslovnoj zoni 

uskoro graditi objekti koji će biti proizvodnog karaktera i te se predlaţe promjena da odmah u 

startu ne „ubijemo duh poduzetništva“ onih koji investiraju u našu zonu. Zbog toga je 

predloţeno da se troškovi komunalnog doprinosa u Poslovnoj zoni smanje za 50%, a isto se 

odnosi na izgradnju objekata proizvodnih djelatnosti industrije graĎevnog materijala, metalo-

preraĎivačke industrije, elektrotehničke i elektroničke industrije te industrije hrane i pića i to 

bi sada iznosilo 15,00 kn/m
3
. Time bi se na neki način motiviralo investitore, jer mi u okolici 

imamo najveći trošak. Ako ćemo zadrţati visoke cijene sigurno nećemo privući investitore.  

Predsjednik se sloţio sa prijedlogom i napomenuo kako ne bi bilo loše da se još 

smanji. 

G. Salajec se takoĎer sloţio sa općinskim načelnikom da smo najskuplji što se toga 

tiče, ali ga zanimalo da li imamo elektrotehničku i elektroničku industriju ili se to planira za u 

buduće, te postavio pitanje do kada će ta odluka biti na snazi. 

Općinski načelnik je pojasnio kako je planirano za u buduće jer ne moţemo znati tko 

će biti zainteresiran, a cijene po odluci će biti tako dugo dok se ne promjeni. Ponovio je da se 

to odnosi samo na proizvodne djelatnosti, ne na trgovačke centre ili nešto slično. 

G. Jančevec se uključio u raspravu te napomenuo kako je u razgovoru sa trenutnim 

investitorima koji su već kupili parcele, a nisu još počeli graditi, i oni će sigurno pristati na tih 

15,00 kn. Napomenuo kako vijeće moţe cijenu još smanjiti, ali onda će biti i manji prihod. 

Mišljenja da moţda ne bi bilo loše donijeti takvu odluku, a kasnije se uvijek moţe smanjiti 

iznos.  



Predsjednik se sloţio ali je napomenuo da ipak investitori pitaju kolika je cijena, pa 

onda bolje da je što povoljnija.  

Općinski načelnik se osvrnuo na to da se u gradu dobije parcela i moţda ta metoda je 

dobra, ali nitko ne razmišlja što će biti nakon 25 godina jer postoji mogućnost da će platiti 

naknadu kako će biti u to vrijeme odlučeno. Mišljenja je da je i tih 50% dosta privlačno za 

početak. Treba krenuti odmah sa povoljnijom cijenom tako da za sve bude isto u samom 

startu. Trenutni investitori su dobili graĎevinske dozvole i krenuti će sa izgradnjom.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na podruĉju 

Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

Toĉka 4. 

 

Općinski načelnik je obrazloţio kako bi se konačno posloţili koeficijenti radnih mjesta 

po hijerarhiji, potrebno je donijeti odluku o istom. U odluku je uključen i koeficijent za radno 

mjesto višeg referenta – komunalnog redara koji smo donijeli na prošloj sjednici.  

Predsjednika zanima kako su do sada bili koeficijenti, na što je općinski načelnik 

pojasnio kako je maknut koeficijent za radno mjesto višeg referenta za društvene djelatnosti 

koji je bio 1,45, referent za opće poslove je bio 1,25, ostalo je sve isto. 

Pročelnik se uključio u raspravu i pojasnio kako se radi o tome da, kako smo mi 

dodavali radna mjesta i mijenjali pravilnik i zapošljavali ljude na odreĎenim pozicijama, tako 

smo imali dopune odluke o koeficijentima. Od strane Ureda drţavne uprave KKŢ nam je 

sugerirano da objedinimo sve odluke u jednu kako bi se lakše pratilo. Razlika je u tome da 

smo maknuli jedno radno mjesto jer smo procijenili da više ne treba i u točki 5. koeficijent sa 

1,25 na 1,40. Ostalo je sve isto. 

Predsjednik je primijetio da je premala razlika izmeĎu koeficijenta pročelnika i višeg 

referenta, za svega 0,02. 

Općinski načelnik je pojasnio kako je to ostalo po starom, a slijedeći koeficijent je od 

g. Špička čiji posao je preuzeo Alen.  

G. Prašničkog je zanimalo da li to utječe na plaće i troškove, osim te izmjene. 

Općinski načelnik je pojasnio kako će djelomično utjecati, obzirom da komunalnog 

redara neće više biti samo 2 dana u tjednu nego 3 dana plus 2 dana rada kao referent i biti će 

zaposlen u općini. Neće se dijeliti sa drugim općinama kao do sada. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

 Toĉka 5.  

 

 G. Jančevec pojasnio da je istekao ugovor koji smo ima sa Veterinarskom stanicom 

Koprivnica d.o.o. i raspisana je nova nabava na rok 4 godine. Zatraţene su 3 ponude, a 

pristigle su 2 i to od strane: Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o. i Veterinarske stanice 

NOVA Koprivnica. Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. je u ukupnom zbroju povoljnija i 

prijedlog povjerenstva je da se za slijedeće 4 godine sa Veterinarskom stanicom Koprivnica 

d.o.o. sklopi ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, 

mikročipiranja pasa, zbrinjavanja pasa nepoznatog vlasnika u skloništu za ţivotinje te 

zbrinjavanje uginulih pasa i drugih ţivotinja, pasa i mačaka lutalica na području Općine 

Koprivnički Ivanec. 

 G. Salajca je interesiralo da li će po tome oni vršiti sve usluge koje se tiču pasa i 

mačaka, točnije cijepljenje i mikročipiranje. Općinski načelnik je pojasnio kako 

mikročipiranje vrši Veterinarska stanica Nova koja ima koncesiju za to jer je drugačija 



raspodjela. Napomenuo je kako smo kod čipiranja dobili dopis VS Nove da su oni od strane 

drţave koncesionari za čipiranje. Svi mogu odvesti u veterinarsku stanicu ako trebaju uslugu, 

no dok oni izlaze na teren, za cijepljenje je VS Koprivnica, a za čipiranje VS Nova no to je 

dogovor izmeĎu veterinarskih stanica. Osvrnuo se na račun koji dobivamo za plaćanje 

smještaja u stacionaru. Mišljenja je da bi trebali donijeti mjeru kako i grad za smještaj 

odnosno udomljenje pasa od nekakvih 1000 kuna, jer se tu radi o 1000 kuna jednokratno, a 

općina će tu svotu plaćati mjesečno za smještaj u azilu. Smatra da bi to trebala biti jedna od 

točaka na slijedećoj sjednici. Nadalje, pojasnio je ako sami zovu veterinara zovu kojeg ţele, 

ali ako dolazi ispred općine onda je to VS Koprivnica. 

 G. Petričević je postavio pitanje da li to ima veze sa liječenjem ostalih ţivotinja, na što 

je g. Jančevec pojasnio kako se to odnosi samo na pse i mačke, te da općina nema ugovor sa 

veterinarskom za bilo kakve usluge što se tiče domaćih ţivotinja.  

 Općinski načelnik je ponovio da se za slijedeće vijeće pripremi akt da se na neki način 

sufinancira zbrinjavanje.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na taj prijedlog, napomenuvši kako ima saznanja da oni koji 

su to uveli imaju dosta loših iskustava. Smatra da bi pas morao biti kastriran ako se nekome 

daje, jer u protivnom nema smisla. 

 G. Salajec je napomenuo kako je Općina sv. ĐurĎ uvela 200,00 kuna subvencije za 

kastriranje.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je cijena kastriranja 500,00 kuna, te ako 

uvedemo to na razini općine potrebno je staviti cenzus, ali opet neće svi vlasnici na to pristati, 

kao što nisu pristali niti na čipiranje.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja, 

ĉuvanja i uklanjanja pasa, mikroĉipiranja pasa, zbrinjavanja pasa nepoznatog vlasnika 

u skloništu za životinje, te zbrinjavanje uginulih pasa i drugih životinja, pasa i maĉaka 

lutalica na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec za razdoblje 2019. – 2023. godine 

 

 Toĉka 6. 

 

 G. Jančevec je obrazloţio kako je poduzeće BIHOR d.o.o. iz Botinovca zainteresirano 

za kupnju čestice u Poslovnoj zoni i predali su ponudu. Pojasnio je kako se radi o parceli koja 

je uz Đelekovečku cestu gdje se nalazi reklamna tabla. Površina je od 5762 m 
2
 i ukupni 

prihod od toga bi bio 345.720,00 kn po cijeni od 60,00 kn/m
2
. U ponudi su naveli da će tu 

cijenu platiti u 12 jednakih mjesečnih rata i već je uplaćeno 10% jamčevine koja je bila 

obvezna prilikom predaje ponude. Počela je izrada parcelacijskog elaborata od strane ureda 

Zlatka Krpeljević i isti je predan na katastar na provedbu, kako bi isparcelirali česticu. Iz istog 

razloga je i nacrt odluke. Poduzeće se ima namjeru baviti proizvodnjom metalurgije, a inače 

se tvrtka bavi izvoĎenjem instalacija, različitih grijanja, hlaĎenja itd. Imaju zaposlenih 13 

radnika i planiraju zaposliti još 5-10 osoba. Ako će to biti prihvaćeno onda je to 4. investitor u 

zoni. Unija beton je pred početkom izvoĎenja radova, imaju ishoĎenu graĎevnu dozvolu, Auto 

aktiv aktivno radi na glavnom projektu i ishoĎenjem graĎevinske dozvole. Jedino Šurić 

logistika nije još ništa pokrenula. 

 G. Salajec je upitao, obzirom da je već nekoliko godina kako je kupljena parcela, da li 

postoji rok u kojem je potrebno nešto izgraditi, na što je g. Jančevec odgovorio kako tako 

nešto ne postoji, te da je nama u interesu privući investitore, prodati zemljište i prihodovati.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKU 

o prodaji graĊevinskog zemljišta 

u Poduzetniĉkoj zoni Koprivniĉki Ivanec 

 

 



 Toĉka 7. 

 

 Općinski načelnik je predloţio da cenzus od 1.700,00 kn za isplatu boţićnice od 

200,00 kuna te 2.700,00 kuna za isplatu boţićnice od 100,00 kuna bude i ove godine. Sredstva 

za tu namjenu su planirana u proračunu. Uvjet je da se do kraja prosinca isplati.  

 GĎa. Blaţević je upitala da li ulaze u to socijalne pomoći, na što je općinski načelnik 

odgovorio kako se radi o isplati boţićnice samo umirovljenika.  

 G. Salajec je predloţio da bi se rok isplate skrati i time olakša i rad Jedinstvenog 

upravno odjela. Svatko kome je u interesu da podigne boţićnicu doći će na vrijeme.  

 GĎa. Bebek je pojasnila kako nakon do nošenja odluke zahtjev sa istom mora otići u 

HZMO za dostavu podataka, na koji se čeka minimalno 4 dana, te dok se popis posloţi realno 

bi bilo da isplata počne sa 16.12. te da se taj tjedan do Boţića podijeli većina, obzirom da su u 

boţićnom tjednu radna samo dva dana obzirom da se na Badnjak koristi godišnji odmor. 

Osvrnula se na to da se prošle godine radilo i 31.12. do 12 sati zbog podjele boţićnice. 

 G. Prosenjak i g. Salajec su mišljenja kako na Staru godinu nikako ne treba staviti za 

podjelu, te da bi 30.12. trebao biti zadnji dan za podjelu.  

 

 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o isplati božićnice umirovljenicima s podruĉja Općine Koprivniĉki Ivanec 

 

 Toĉka 8. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je podjela darova rasčlanjena na dvije točke obzirom da 

je nemoguće objediniti sve u jednu nabavu, te su točka 8. i 9. povezane. Pod ovom točkom su 

darovi odnosno djeca od navršene 1 godine starosti pa do polaznika četvrtih razreda osnovnih 

škola kojima se kupuju pokloni, a točka 9. su darovi odnosno djeca od 5. do 8. razreda kojima 

se kupuju bonovi u vrijednosti od 110,00 kn. Pojasnio je kako su zatraţene 4 ponude od 

Mullera, Sloga Podravske trgovine, trgovine Bima i trgovine Lollipop za točku 8. i dobivene 

su 2 ponude: od Kockice i Bime, te je Kockica povoljnija ali i kvalitetnija što se tiče samih 

darova. Prijedlog je da se odabere ponuda trgovine Lollipop. U poklon ide igračka i slatkiši. 

Priredba je u suradnji sa Osnovnom školom 17.12.2019. godine u 17 sati. 

 GĎa. Kovač je postavila pitanje zašto je ograničeno da darovi kreću od 1 godine 

starosti, a ne mlaĎe te je mišljenja kako bi bon u Mulleru za pelene dobro došao. G.. Jančevec 

je odgovorio kako je uvijek bilo tako, a sve uz obrazloţenje da su djeca ispod 1 godine 

premala za takvu vrstu darova obzirom da je poklon namijenjen djetetu.  

 Općinski načelnik je podsjetio kako se za roĎenu djecu isplaćuju naknade i to u 

svotama od 2.500,00 kn, 3.000,00 kn i 5.000,00 kn. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o nabavi djeĉjih darova – od navršene 1 godine starosti pa do polaznika 

ĉetvrtih razreda Osnovnih škola 

 

 Toĉka 9. 

 

 G. Jančevec je obrazloţio da se za dječje darove od navršene 11. pa do 15. godine 

starosti traţila jedna ponuda i to do strane trgovine Muller, budući da idu poklon bonovi u 

vrijednosti od 110,00 kuna. Prijedlog je da se predmetna ponuda odabere. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o nabavi djeĉjih darova – od navršene 11. pa do 15. godine starosti 

 



 Toĉka 10.  

 

 Općinski načelnik je obrazloţio kako će se raskinuti suradnja sa Općinom Đelekovec 

koja je davala usluge zajedničkog komunalnog redara koji je ponedjeljkom i četvrtkom radio 

u Općini Koprivnički Ivanec. Svima je poznato da se u ta dva dana ne moţe puno toga 

napraviti i tome je razlog da se od 1.1.2020. godine komunalno-poljoprivredni redar uposli na 

puno radno vrijeme, a još ovaj mjesec će ići raspisivanje natječaja. Ista osoba će pokrivati 

referentne poslove 3 dana u tjednu i redarstvene poslove 2 dana u tjednu. Da bi mogli krenuti 

u postupak raspisivanja natječaja potrebno je donijeti odluku o istupanju iz zajedničke sluţbe 

komunalno-poljoprivrednog redarstva.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA  

o istupanju Općine Koprivniĉki Ivanec 

iz Zajedniĉke službe komunalno-poljoprivrednog redarstva 

 

 Toĉka 11. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na odrţanu pokaznu vjeţbu operativnih snaga civilne 

zaštite Općine Koprivnički Ivanec koja je odrţava 24.11.2019. sukladno elaboratu izraĎenom 

od strane g. Stjepana Kovačeka pod nazivom „Potres u Koprivničkom Ivancu 2019.“. 

Napomenuo je kako je bio prisutan dio vijećnika i djelatnika, te obzirom da je to prvi puta 

odrţano, mišljenja je da sve bilo dobro odrţano. Krenulo je pozivom na centar 112 i oni su 

digli stoţerno društvo, kasnije su dolazili iz Botinovca i Kunovca. Zamjerka sluţbi za 

obavješćivanje je što su nas spojili u Zabok, ali to će se riješiti. Druga stvar je da bi trebalo 

obnoviti dio opreme vatrogastva i na tome će se raditi. Napomenuo je kako je vjeţba trajala 

ukupno 45 minuta i sudjelovali su DVD Kop. Ivanec, Botinovec i Kunovec, HGSS, Hitna 

medicinska sluţba, policija, te je izrazio zadovoljstvo za odrţanim.  

 G. Prosenjaka je interesiralo koji su to povjerenici civilne zaštite obzirom da je 

navedeno kako su samo 2 bila prisutna iako su bili svi pozvani. Pročelnik je napomenuo je 

kako su svi bili obaviješteni i neki su opravdali nedolazak zbog posla, te naveo da su 

povjerenici: Lončar Matija, Šegović Stjepan, Ivica Bebek, Zlatko Pavlić, Zdravko Kos. 

 G. Salajec se uključio u raspravu i napomenuo kako je to bila vjeţba civilne zaštite u 

koju nisu aktivno bili uključeni članovi civilne zaštite. Nadalje, smatra da je vjeţba 

jednostavna, te sama po sebi malo zbrkana obzirom da nije baš bilo dogovora. Mišljenja je da 

za drugi puta na tome treba poraditi, na duţe ju planirati i drugačije dogovoriti budući da je 

bilo dosta propusta i zbrka. Osvrnuo se na to da i načelnica Stoţera civilne zaštite nije bila 

uključena u vjeţbu civilne zaštite, a zna se ona rukovodi civilnom zaštitom.  

 

 Toĉka 12. 

 

 -g. Prašnički se osvrnuo na postavljenu nadstrešnicu kod škole, te dao prijedlog da se 

za u buduće dok će se dobivati ponude izvoĎača iste sadrţe sve karakteristike i slike, jer da je 

znao da će ta nadstrešnica tako izgledati ne bi glasao za nju. Mišljenja je da ta nadstrešnica 

nema smisla, te da na bočnim stranama nema pleksiglasa u cijeloj duţini (fali cca 20 cm u 

gornjem dijelu) i kiša ide sa obje strane u nadstrešnicu i po tome djeca koja unutra čekaju 

moraju imati kišobrane. Smatra da se na takve stvari treba paziti te da je sve aljkavo izraĎeno. 

Ponovio je kako bi na vijeće kod odlučivanja trebala doći kompletna ponuda sa slikom da se 

vidi o čemu se odlučuje. Napomenuo je da ista situacija bila i sa sanitarnim čvorom u 

Botinovcu. 

 Predsjednik je takoĎer mišljenja kako je nadstrešnica preplitka.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je za sanitarni čvor bila ponuda sa dimenzijama 

i slikom te da tvrdnja g. Prašničkog nije točna.  



  G. Prosenjak se sloţio sa konstatacijom da je preuska jer svega par djece moţe unutra, 

a ide autobus. 

 G. Prašnički je zatraţio da se gleda na takve stvari kada će se raditi po ostalim 

naseljima.  

 G. Salajec se osvrnuo na predmetno, napomenuvši kao je bila samo jedna ponuda iz 

Zadra a izvoĎač je bio iz Belog Manastira, na što je g. Petričević komentirao kako je temelje 

radio netko treći. G. Jančevec je ponovio kako je bila samo jedna ponuda jer nitko nije htio 

dati ponudu te da je pripremne radove za nadstrešnicu odnosno betonaţu morala riješiti 

općina. Cijene su naţalost takve kakve jesu i mi na to ne moţemo utjecati. Da li je bio propust 

u dimenzijama, moţda je bio, ali to što nije zatvoreno do kraja, za takav model se odlučilo. 

Jedino što moţe reči jest da će se kod slijedeće takve kupovine probati takve stvari izbjeći.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na raspravu napomenuvši kako su nadstrešnice kakve su 

postavljene npr. u Štaglincu a kakve je i sam htio, po cijenama od 45-50 tisuća kuna. 

Napomenuo je kako će primjedbe biti mjerilo za u buduće.  

 

 

 -g. Prašnički se osvrnuo na oglasnu ploču kod crkve koja je postavljena uz suglasnost 

općine prije 10 godine koja sluţi za ţupne oglase, a na nju se lijepe politički plakati, ali i 

oglasi kojima tu nije mjesto. U razgovoru sa ţupnikom, predloţio je kako bi bilo dobro da se 

na istu stavi brava sa ključem od kojih bi jedan primjerak bio u općini kako se taj prostor ne bi 

zloupotrebljavao. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je osobno sa g. Haračijem postavio oglasnu ploču 

te da je to doslovno ţupna oglasna ploča i nad time općina nema ingerencije. Nadalje, ako se 

drugu godinu realizira projekt „Kurije“ više neće biti prostora za oglasnu ploču. Sloţio se sa 

time da se ploča moţe staviti kod zgrade bivših Ţitarica. Isto tako, ploča se moţe izmjestiti. 

 G. Prosenjak je mišljenja da se ploča u samom početku mogla staviti iza ograde na 

crkveno zemljište sa čime se sloţio i g. Petričević jer sada je postavljena na općinskom 

zemljištu.  

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju za postavljenu kameru na groblju u 

Koprivničkom Ivancu. Napomenuo je kako smo imali nenormalno visoke račune za 

praţnjenje zelenih otoka u Kunovcu i Kop. Ivanec obzirom da se jako puno smeća vozilo i 

stavljalo sa strane, a najviše je bilo onog kojeg se ne smije tako odlagati i općina ga je morala 

zbrinuti. Prvi obračun nakon postavljanja kamera je upola manji, 5.390,00 kuna s time da je 

bilo dovoza otpada od strane naših mještana koji se ne smije tu odlagati, ali su bili samo 

upozoreni i isti su odbačeno morali maknuti o svom trošku. Ponovio je da je u Dravskoj ulicu 

u Koprivnici dovoz besplatan uz predočenje osobne iskaznice. Za sada je sankcionirana samo 

jedna osoba koja se s područja Šemovca. Na snimci je vidljiva registracija, policija je 

dostavila podatke o osobi i upućena joj je uplatnica sa kaznom. Ponovio je kako se 

postavljanje kamere isplatilo. 

 Nadalje, dao je informaciju kako putem Ureda za probaciju Bjelovar dobivamo jednu 

osobu koja mora odraditi 760 sati. Time je planirano da se očisti dio Prosišća kako bi se 

moglo poravnati i postaviti kamere. Napomenuo je kako se tamo vozi sve i svašta. U planu je 

bilo da se od Komunalca uzme mljeveni graĎevinski otpad promjera 60mm no meĎutim jako 

je skupo. GraĎevinski otpad bi jako dobro došao da se sanira depresija i da se na to naveze 

zemlja. Ukratko, planira se sa sanacijom od slijedeće godine. Blandište u Kunovcu je isto bez 

nadzora, ali će biti postavljene kamere dok će se postaviti optički kabel kako bi se što točnije 

mogli učitavati podaci. Rješavati će se i ostala odlagališta, ali Prosišće i Blandište su 

najkritičniji. Što se tiče smetlišta kod aerodroma, napomenuo je kako je dosta veliki problem 

zbog zavoja, ali će se na neki način isto morati riješiti. U godinu dana se neće moći riješiti 

sve, ali pomak se svakako vidi.  

 G. Salajec se osvrnuo na voţnju gnojnice u naselju Botinovec. 

 



 -G. Salajec se osvrnuo na postavu oglasnih ploča po svim naseljima. Zanimalo ga je 

što je sa dječjim spravama na dječjem igralištu u Botinovcu, sa subvencijama za kupnju i 

adaptaciju nekretnina i što sa putom Ante Aščića odnosno izmještanjem istog.  

 Općinski načelnik je odgovorio kako je u planu postavljanje oglasnih ploča te kako je 

potrebno izraditi troškovnik i dogovoriti mjesto gdje će se iste postavljati a da imaju smisla. 

Na primjer, u naselju Goričkom su se uvijek obavijesti stavljale kod doma, a sada dom ide u 

obnovu. U Pustakovcu moţe biti kod Vatrogasnog doma, u Kunovcu kod dječjeg igrališta, u 

Botinovcu kod dječjeg igrališta kod doma i u Kop. Ivancu kod starih Ţitarica. Što se tiče 

dječjih sprava, za drugu godinu je planirano 150 tisuća kuna za nabavu novih sprava i 

obavezno je da igrališta imaju ogradu obzirom da su na frekventnim mjestima (Ivanec i 

Botinovec). Igralište u Kunovcu će se izmjestiti. Osvrnuo se na odrţani aktualni sat kada se 

razgovaralo i obećalo rješavanje igrališta, te kako će se rebalansom dodijeliti 50 tisuća kuna 

za nabavu sprava i postavljanje igrališta u sklopu školskog igrališta. Napomenuo je kako malo 

bolje igralište sa penjalicama, kućicama i toboganom stoji 47 tisuća kuna. Mišljenja je da si se 

za početak trebale nabaviti osnovne sprave, a u narednim godinama pojačati opremanje.  

 Što se tiče subvencija za kupnju, adaptaciju i izgradnju nekretnine, te sredstva za 

rušenje starih objekata, sredstva su planirana proračunom za 2020. godinu.  

 G. Jančevec je pojasnio kako je temeljem razgovora na sjednici vijeća oko izmještanja 

puta samo u slučaju ako se isti moţe normalno koristiti, bio na terenu gdje je utvrĎeno da se 

moţe prolaziti putem i da je to fiksni čvrsti put i slijedom toga se uz lijevu stranu parcele isti 

izmjestio, znači čestica je izmiještena u lijevu stranu i općina je time dobila još dodatnu 

površinu puta prema kanalu Gliboki. U slučaju da se ispostavi da se iz nekog razloga neće 

moći prolaziti, čovjek će put zavoziti.  

 G. Salajec je napomenuo kako se na vijeću nije tako kako je prezentirano dogovorilo, 

već je bilo pitanje tko će financirati da se put učvrsti na mjestu gdje bi se sad trebao izmjestiti 

obzirom da je to obična livada. Ponovio je da to nije tako kako je rečeno, na terenu je to 

obična livada i da će se dogoditi kako se po kišnom vremenu po tom putu više ne moţe 

prolaziti. Zanimalo ga je tko će onda sanirati nastalu štetu. 

 G. Jančevec je postavio pitanje zašto vijećnici misle da se po tom putu ne bi moglo 

prolaziti, na što je g. Petričević odgovorio kako je nemoguće po livadi proći sa traktorom i 

punom prikolicom kukuruza te kako Aščić i sam zna da je to nemoguće. G. Jančevec je 

odgovorio da će taj put biti ucrtan u širini 5 metara, te ako se po tom putu neće moći prolaziti 

Aščić će imati uvjet da ga mora učvrstiti i posloţiti, te napomenuo kako se o tome i 

razgovaralo. G. Salajec je ponovio da je bilo da se dogovori da li će to on uraditi te upitao da 

li taj dogovor postoji u pisanom obliku, na što je g. Jančevec da nije u pisanom obliku ali nije 

problem da se to odmah sutra riješi.  

 G. Prosenjak i g. Petričević su ponovili da se ne radi „ako se neće moći prolaziti“ već 

da je duţan napraviti čvrsti put na toj lokaciji, te kako nitko nije protiv da se okrupni 

zemljište, ali mora biti put kakav je stari postojeći. G. Janečevec je ponovio kako neće biti 

problem staviti na papir. Poanta priče je da se sloţi put po kojem će se moći prolaziti te kako 

će se riješiti. 

 

 -g. Burušić se osvrnuo na problem ulaska i izlaska u naselju Goričko kod kapelice koji 

je još veći zbog ţive ograde koja nije ureĎena. Mišljenja je da bi trebalo staviti prometno 

ogledalo ili jednosmjerni ulaz-izlaz. G. Petričević je mišljenja da bi komunalni redar trebao 

izaći na teren i narediti vlasniku da čemprese uredi ili posječe. Nadalje, g. Petričević se 

osvrnuo i na problem kod raskršća ulice Braće Radić i Matije Gupca gdje je problem izlaska 

iz ulica Matije Gupca obzirom da smeta ţiva ograda obitelji Geršić.  

 Općinski načelnik je sloţio da je izlazak u Goričkom kritičan i da čempresi smetaju, 

ali je problem da se stavi jednosmjerni ulaz-izlaz jer kamion ili veće vozilo neće moći 

prolaziti. Ogledala će se postaviti, a za čemprese moramo upozoriti.  

 



 -Predsjednika je zanimalo da li su postojeći ugovori o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta vaţeći i ako nisu kada će ići natječaj. Općinski načelnik i pročelnik su pojasnili kako 

su ugovori za drţavno zemljište na 2 godine ili do raspisivanja natječaja, a natječaj se nije 

raspisivao jer nije bilo registra imovine i bila je katastarska izmjera. U planu je za 2020. 

godinu. Nadalje, pročelnik je dao informaciju da je u samom začetku ugovora kada još nije 

bila Poslovna zona, svuda zemljište definirano kao poljoprivredno a u stvari je graĎevinsko 

zemljište koje je u naravi poljoprivredno i kod raspisivanja natječaja je zbog toga drugačija 

procedura. Obzirom da smo u kontaktu sa ministarstvom vezano uz dogovor oko formiranja 

parcela (općinsko i drţavno), mišljenja je da bi bilo najbolje da općina rješava za svoje 

zemljište, a drţava za svoje. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se zemljište u zoni ne moţe dati u najam na 10 

godina jer ako doĎe investitor ne moţe se čekati kada nekome proĎe zakup i pitanje je koliko 

će biti zainteresiranih ako će se produţivati iza godine u godinu, a radi se o velikim 

parcelama. Evidentirano je bilo dosta toga u vlasništvu općine a većina opet od toga je pod 

šumom da bi se izmjerom došlo do zaključka da je od 200 ha samo 23ha općinskog 

vlasništva. Izvršena je i procjena nekretnina pa će se to druge godine riješiti. 

 G. Petričević je mišljenja da je komplicirano iz razloga što je zemljište graĎevinsko a u 

naravi poljoprivredno i zato se prihvaćaju svake godine ugovori. Mišljenja je da sve male 

parcele treba staviti u prodaju jer ionako ih netko obraĎuje a ne plaća nikakav zakup za nju.  

 

 -G. Prašnički se osvrnuo na prolaz kamiona sa smećem kod naselje prema odlagalištu 

koji svakodnevno prolaze, a navodno je prošle godine poslan dopis Komunalcu. Napominje 

kako je jedno vrijeme bilo mirno no sada opet sve po starom, te je mišljenja kako to nije do 

voditelja već do vozača koji si skraćuju put. Mišljenja je da svakako treba opet poslati dopis 

upozorenja. Nadalje, osvrnuo se na stanje puta do Piškornice koji bi trebao odrţavati 

Komunalac. 

Općinski načelnik je odgovorio kako je nekoliko puta upućen dopis kako prošle tako i 

ove godine, te kako je osobno zvao u Komunalac. Po dopisu je s njihove strane odgovor kako 

voze naše smeće, no voze i mimo tih dana. Osvrnuo se i na to da im iz kontejnera ispadaju 

lampaši po cesti. Prepiska je izmeĎu Komunalca i PSO-u da im je glavni put prema Piškornici 

oštećen i da alternativu koriste naš. Nemaju pravo se tuda voziti budući je definiran put 

Đelekovečka cesta-Piškornica. Čak je i komunalni redar deţurao od 8 – 10 sati i tada nije 

prošao niti jedan. Upozoreni su već nekoliko puta. 

G. Prašnički je napomenuo kako prolaze iza 12-13h jer se osobno vozio za dvojicom, 

te na prijedlog načelnika da ih poslika odgovorio kako to nije njegov posao i da za to postoji 

policija. 

Općinski načelnik je podsjetio da je 6.12. odvoz glomaznog otpada. 

 

-g. Salajec je podsjetio kako je na put prema Grbaševcu potrebno poslati stroj da ga 

poravna, na što je općinski načelnik odgovorio kako trenutno nemamo koga poslati obzirom 

da ide natječaj za odrţavanje nerazvrstanih cesta. Problem je prolazak teških vozila i zbog 

toga dolazi do brzog oštećenja.  

 Nadalje, dao je informaciju kako će se zajedno sa Općinom Rasinja krenuti u natječaj 

za predmetnu cestu te isto planirano i proračunom. Uz to u proračunu su planirani projekti 

Kurije, staza, centar Ivanec, dokumentacija za staze u Kunovcu, rasvjeta po novim rasvjetnim 

stupovima. 

 -g. Salajca je interesiralo tko će izvršiti kontrolu vanjske rasvjete, na što je općinski 

načelnik pojasnio kako je po potpisivanju ugovora izvršena kontrola na području cijele 

općine. G. Salajec je dao informaciju kako na kraju ulice ţarulja ne svijetli.  

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju kako još uvijek nisu stigla sredstva za nogostup 

te da se nada kako će to ipak uskoro biti obzirom da su izvršene sve kontrole i sve je bilo u 

redu. Postoji mogućnost da će biti korekcije.  



 

 -Informacija je da će fešta povodom završetka poslovne godine biti 21.12.2019. 

godine kod Zlatana.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:10 sati. 

 

D o v r š e n o 

 

   

            Zapisniĉar:                                                                                Predsjednik: 

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

  

  


