
                                 
  
        R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
KOPRIVNIĈKO-KRIŽEVAĈKA ŽUPANIJA 
           OPĆINA KOPRIVNIĈKI IVANEC 
                       Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-01/03 
URBROJ: 2137/09-20-1 
Koprivniĉki Ivanec, 27. ožujka 2020. 
 
 
 Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 16/09. i 9/18), sazivam 35. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec za dan 
 
 

31. ožujka 2020. (UTORAK) s poĉetkom u 19:00 sati. 
 
 
 Sjednica će se održati u Društvenom domu u Koprivniĉkom Ivancu, Matije Gupca 
14. 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 
 
 

D N E V N I   R E D : 
 

1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu, 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima 
otklanjanja odbačenog otpada u 2019. godini, 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 
poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama 
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Koprivnički 
Ivanec za 2019. godinu, 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana mjera i postupanja 
Općine Koprivnički Ivanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, 

5. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na 
području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu, 

6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije na području Općine Koprivnički Ivanec, 

7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 
Koprivnički Ivanec, 

8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i 
šumskom zemljištu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

9. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Koprivnički 
Ivanec za 2020. godinu, 

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 
Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivnički Ivanec – mjesto Kunovec 

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: 
Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivnički Ivanec – mjesto Botinovec 



12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Izrada IV. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec, te izrada 
pročišćenog teksta istoga 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 
korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2019. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. 
godini, 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava vodnog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. 
godini, 

21. a) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 
2019. godine, 
b) Donošenje Suglasnosti Dječjem vrtiću Vrapčić vezano za novonastalu situaciju 
zbog Koronavirusa, 
c) Donošenje Odluke o financiranju (100%) boravka djece u podružnici „Ivančica“ 
za mjesec ožujak 2020. godine,  

22. Razmatanje ponude Općine Hlebine za kupnju poslovnog udjela u TD „Glas 
Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju, 

23. Razmatanje ponude Općine Rasinja za kupnju poslovnog udjela u TD „Glas 
Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju, 

24. Razmatranje ponude Općine Peteranec za kupnju poslovnog udjela u TD „Glas 
Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju, 

25. Razno.  
 

 
 

Mole se članovi da obvezno prisustvuju sjednici u točno zakazano vrijeme, a 
eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 638-100. 

 
 

 
                                                                           PREDSJEDNIK: 
                                                                                            Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 
  
 
 
DOPUNA DNEVNOG REDA: 
 

- Razmatranje upita Obrta za ĉuvanje djece „Dedo medo“ i „Bakino dvorište“ o 
sufinanciranju boravka djece i donošenje odluke o istom 

- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerama poticaja za ureĊenje nekretnina 
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 


