
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  22. lipnja 2020. 

 

 sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 22. lipnja 2020. 

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

Koprivnički Ivanec. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/20-01/06, Urbroj: 2137/09-20-1 od 17. 

lipnja 2020. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač, 

5. Ivica Petričević, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

11. Anto Burušić. 

 

b) ostali prisutni: 

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

Alen Jančevec – viši referent, Dubravka Bebek – referentica općih poslova, 

zapisničarka. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave: „Rekonstrukcija društvenog 

doma u naselju Goričko“ 

2. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: IzvoĎenje radova na 

postavljanju rubnjaka na zelenom otoku na križanju Jelačićeve ulice i ulice Matije 

Gupca u naselju Kunovec, 

3. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave: „Izrada Programa ukupnog 

razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2021. – 2027. godina“ 

4. Donošenje Programa potpore poljoprivredi na području Općine Koprivnički 

Ivanec za 2020. godinu, 

5. Razno. 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice zbog kratkog roka nije izraĎen i biti će dostavljen na 

slijedeću sjednicu. 

 

 

 

 

 



 Točka 1. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o projektu koji je prošao na natječaju EU i išao 

putem LAG-a Podravine te na kojem su općini odobrena sredstva u iznosu cca 140 tisuća 

kuna. Obzirom da je rok za sklapanje ugovora 30.06. raspisan je postupak nabave. Kako su 

sredstva iz fondova EU nije bila nabava putem tri ponude već se morao raspisati natječaj i tko 

se javi, javi se. Na natječaju je dobivena samo jedna ponuda tvrtke ŠVENDA GRAĐENJE 

d.o.o. iz Koprivnice. To je jedina ponuda, ali je nabava pokazala da je dana za 81 tisuća kuna 

skuplja ponuda nego je bila procijenjena vrijednost, tako da je ponuda sa PDV-om na 

214.227,08 kuna. Obzirom da nam EU daje 140 tisuća kuna, ostatak od 80 tisuća kuna 

financira se iz vlastitog proračuna. Predlaže se da se ponuda prihvati obzirom da EU projekt 

nikada nije preporučljivo odbijati. 

 G. Salajec je dao primjedbu da za sve što tražimo imamo uvijek samo jednu ponudu. 

Prati i druge općine i nije mu jasno kako oni dobivaju po tri ponude, a mi uvijek samo jednu. 

Ili smo tako loša općina ili nitko ne želi sa općinom raditi. Prema viĎenom, mišljenja je da je 

troškovnik stvarno jako napuhan i zato je takva ponuda. Pitanje je da li imamo tih 80 tisuća 

kuna u proračunu da se to može raditi budući da rebalansom nismo tako nešto rješavali. 

 G. Jančevec je ponovio da to nije bio natječaj putem kojeg se traže tri ponude obzirom 

da je EU projekt. Uvjet je bio da se raspiše natječaj i tko se javi, javi se. Kako je dobivena 

jedna ponuda tako je moglo biti i pet. Općina nikoga nije tražila da dostavi ponudu. Zašto se 

javio samo predmetni ponuditelj i nitko drugi nije bio zainteresiran za ovaj posao ne znamo 

niti ćemo znati. Posao je specifičan budući da ima više vrsta radova (graĎevinski radovi, 

elektro radovi, limarija, stolarija..) i možda je tvrtkama to problem obzirom da moraju imati 

kooperante, a s druge strane nije to toliko atraktivno da bi možda veće tvrtke bile 

zainteresirane za tako nešto. Nadalje, što se tiče napuhanosti troškovnika, smatra da je to 

subjektivno mišljenje g. Salajca u koje ne želi ulaziti. Ponuda je takva, kakva je i jedina je. 

Ponovio je prijedlog da se prihvati da se ne odbija jer su u pitanju europska sredstva. 

Napomenuo je kako ono što nismo mogli predvidjeti je koliko će biti vrijednost nabave, 

planira sredstva na kontu jesu ali drugim rebalansom ćemo morati to riješiti.  

 G. Petričevića je interesiralo u kojem postotku EU daje sredstva na što je g. Jančevec 

odgovorio kako tu nema postotka te pojasnio kako je na natječaj prijavljen iznos po procjeni 

vrijednosti od 140 tisuća kuna i to je odobreno u 100%-tnom iznosu. Nakon toga je raspisana 

nabava i ispostavilo se da te radove nitko neće izvesti za 140 tisuća kuna.  

 GĎa. Blažević je iznijela mišljenje da se ponude daju o vrsti radova koji se izvode, te 

kako se to dešava i drugdje ne samo u našoj općini da se ponuditelji dogovore tko će se i gdje 

javiti na natječaj. Što se tiče troškovnika smatra da se na cijene utjecati ne može, već se može 

prihvatiti ili odbiti. 

 G. Petričević se složio da se ne može na to utjecati i osvrnuo se na izgradnju 

autobusnog stajališta za djecu s napomenom koliko je to u konačnici koštalo baš iz razloga jer 

nitko nije ništa gledao. Drugi su za 110 tisuća kuna napravili 5 stajališta, a mi za 37 tisuća 

kuna jedva jednu. Mještani to vide i smiju se. Napomenuo je da ako mora neka proĎe, ali nije 

mu jasno kako je Švenda mogao toliko dići cijenu na već napuhani troškovnik. Napomenuo je 

kako nije protiv toga da se napravi, ali nije mu jasno kako je on znao koliko smo dobili i još 

toliko više dati ponudu. 

 

 OdreĎena je stanka od 5 minuta. 

 

 GĎa. Kovač se osvrnula na raspravu i kako druge općine dobivaju sredstva, 

napomenula je kako je Općina Kalinovac dobila 7,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava za 

vrtić a mi smo općinu zadužili kreditom da za 3 milijuna kuna izgradimo vrtić.  

 G. Jančevec je pojasnio kako se tu radi o mjeri 7.4.1. koja je bila kandidirana prije 

godinu i pol. Općina je u tom periodu i na taj natječaj kandidirala projekt Ivanec centar, a 

zašto su drugi dobili sredstva a mi ne, ne može komentirati. GĎa. Kovač je komentirala da se 



u to vrijeme već znalo da nema dovoljnog kapaciteta vrtića te kako je očito to bilo važnije od 

vrtića.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da je prije dvije godine vrtić bio u normalnoj funkciji, a 

to što se kasnije dogodilo je druga stvar.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

O odabiru ponude za 

„Rekonstrukciju društvenog doma u naselju Goričko“ 

 

 Točka 2. 

 G. Jančevec se osvrnuo na to da je točka od prošle sjednice prolongirana za ovu 

sjednicu, te kako su vjerojatno članovi vijeća iz Kunovca prema dogovorenom sve razmotrili 

jer prije sazivanja sjednice nitko nije došao na općinu sa nikakvim prijedlozima. Prijedlog je 

isti kao i za prošlu sjednicu, te ako postoje nove informacije trebalo bi se znati.  

 GĎa. Kovač je pojasnila kako je bilo dogovoreno da se izaĎe na teren i porazgovara sa 

ženama te dala informaciju kako to uopće nije bio prijedlog žena kako je općinski načelnik 

prošli puta prezentirao te je šteta da ga nema kako bi to i čuo. Izašli su na teren i prijedlog je 

da se izvadi postojeća živica zbog dotrajalosti i da se rubnjaci postave na isto mjesto gdje je 

bila živica, da se navozi zemlja i park podigne, da se postave tlakavci na stazicu prema pilu. 

Nadalje, zamolba je da se izmeĎu crkve i živice trava izasfaltira i slože parkirna mjesta budući 

da se ljudi nemaju kamo parkirati. 

 G. Petričević je napomenuo kako je općinski načelnik zadnji puta nakon završetka 

sjednice zvao predsjednicu udruge žena Kunovca da ona kaže kako je dala prijedlog na što 

ona nije pristala.  

 G. Jančevec je pojasnio da sve što je navedeno je obuhvaćeno u ponudi i može se 

napraviti na temelju prijedloga bez problema. Jedino što ne može nikako ići je to na tu ne 

može biti nikakvo parkiralište. Može se izasfaltirati ali ne može biti ucrtano parkirno mjesto 

jer je to dio ceste. Druga je stvar što se ljudi tu parkiraju.  

 GĎa. Kovač se osvrnula na ponudu u kojoj nije navedeno vaĎenje živice već je 

navedeno kako će se konačni obračun izvršiti prema stvarno izvedenim količinama. G. 

Jančevec je pojasnio kako su moguća manja odstupanja te da po nabavi je moguće do 10% 

odstupanja kod radova. Uvijek se mogu desiti dodatni radovi koji nisu bili predviĎeni u 

manjoj ili većoj količini jer je nemoguće točno predvidjeti. Pojasnio je da to ne mora iznositi 

u lipu kako je ponuda, te ako će se zatražiti vaĎenje živice biti će drugačija cijena. 

 GĎa. Kovač je konstatirala da se onda neka izradi nova ponuda. Osvrnula se na 

ponudu s napomenom da se ne zna da li možda dobava i ugradnja rubnjaka pod točkom 5. 

ponude nije već uračunata u točki 2.  

 G. Jančevec je napomenuo kako je ono što bi vijeće trebalo odlučiti je to da li se 

ponuda prihvaća ili ne. Smatra da je loša praksa i da se neće više prakticirati, da se troškovnici 

daju na sjednice, osim ako će na tome općinski načelnik inzistirati. Ponovio je kako smatra 

da, bez uvrede ikome, vijeće nije kompetentno niti je završilo graĎevinske da ocjenjuje stvari 

koje su posao projektanti, graĎevinskih nadzora i ljudi koji se s tim bave i koji to rade. Njegov 

posao je bio pripremiti dokumentaciju i staviti na dnevni red sjednice. Napomenuo je kako 

nema odgovore što je pod točkom 2, da li je pod točkom 5 što je pod točkom 2 i slično. Nije 

graĎevinac niti se smatra kompetentnim u bilo kojem slučaju da zna, već zato postoji nadzor i 

osobe koje su u tom stručne i radove nadgledati. Struka mora reći da li su radovi dobro 

izvršeni. Ako nešto nije izvršeno kako treba, izvoĎač to mora sanirati. Napomenuo je kako se 

ponuda može odbiti i da se može zatražiti nova ponuda prema prijedlozima ako je to stav 

vijeća.  

 GĎa. Kovač je napomenula kako se dolazi do toga da smo autobusnu stanicu platili 37 

tisuća kuna, a netko njih 5 napravi za 100 tisuća kuna, sve iz razloga jer nisu imali uvid u 

ništa. Ne slaže se sa time da se ne bi dobivali troškovnici jer smatra da moraju imati uvid u 



troškove, te kako nikome ne treba stručnost da vidi ako je jedna točka dva puta navedena.  

Smatra da općina mora znati što piše u troškovniku ako je tražila radove.   

 Predsjednik smatra da je pozitivno i dobra praksa da troškovnici idu na sjednicu pa da 

se vidi što se plaća. 

 G. Salajec se osvrnuo na ponudu koja je po njegovom mišljenju nedefinirana jer se još 

uvijek ne zna što će se raditi. Osvrnuo se na točku 1 ponude gdje stoji strojno skidanje zemlje 

i odvoz na deponiju te postavio pitanje koji odvoz ako ta zemlja ide unutar rubnjaka. Znači da 

će se opet platiti dovoz zemlje da se rubnjaci zapune, a sada će se odvoziziti na deponiju. 

Nadalje, ono što je g. Jančevec napomenuo kako nije dobro da na sjednice idu troškovnici, 

smatra da „nije dobro“ budući da se vidi koliko sredstava kamo ide. Smatra da su iznosi u 

ponudu preveliki. Po tome vijeće treba samo donijeti odluku a nema veze koliko će to u 

konačnici koštati.  

 

 Općinski načelnik se priključuje sjednici. 

 

 G. Petričević se takoĎer nadovezao na 1. točku ponude gdje si je netko dobro naplatio 

odvoz zemlje te da će tu istu zemlji opet naplatiti sa dovozom na istu lokaciju, a za tim nema 

potrebe. Da troškovnik nije na stolu ne bi to vidjeli već samo izglasali.  

 G. Prosenjak je skrenuo pozornost da točka 2 i 5 ponude nemaju veze jedna s drugom 

budući da su različite vrste rubnjaka.  

 G. Petričević je mišljenja kako bi se trebalo znati što se točno želi pa tek onda po tome 

napraviti troškovnika.  

 G. Prašnički takoĎer smatra da je u redu da se dobije troškovnik iako nitko od njih nije 

te struke. Mišljenja je da je to transparentno da se vidi što je u ponudi. Osvrnuo se na 

autobusnu stajalište odnosno betonsku podlogu na kojoj je ista smještena koja je koštala 13 

tisuća kuna te napomenuo kako sigurno ne bi izglasali tako nešto da su imali točni uvid. G. 

Jančevec je pojasnio kako su donijeli odluku za autobusnu nadstrešnicu, ali za pripremne 

radove za postavljanje iste nisu donosili odluku. G. Prašnički se osvrnuo na prijedlog žena iz 

Kunovca i mišljenja je da bi bilo u redu da se zatraži nova ponuda. Nadalje, pošto se javlja 

samo g. Vrabelj, smatra da bi bilo dobro da se ponude zatraže od drugih izvoĎača. G. 

Jančevec se složio sa prijedlogom ali je zamolio g. Prašničkog neka kaže od kojih to izvoĎača. 

 Predsjednik se osvrnuo na to kako npr. u Novigrad Podravski doĎe više ponuda a kod 

nas samo uvijek jedna.  

 G. Salajec se ponovno osvrnuo na ponudu i stavku rezanja asfalta te postavio pitanje 

gdje se to mora rezati asfalt na što je g. Jančevec pojasnio kako se mora rezati asfalt da bi se 

ukopali rubnjaci. G. Salajec je pojasnio kako ih se na prošloj sjednici uvjeravalo kako ima 50-

60 cm od asfalta do živice na što se sam uvjerio kako ima više od 1,5 m od crkve te kako ima 

i sa druge strane dosta mjesta.  

 G. Jančevec je ponovio kako od prošle sjednice vijeća do danas nitko nije došao na 

općinu sa nekakvim prijedlogom i danas prvi puta čuje prijedloge oko postave rubnjaka.  

 GĎa. Kovač je ponovila prijedlog žena da se rubnjaci postave na isto mjesto gdje je 

bila živica, da se navozi zemlja i park podigne, da se postave tlakavci na stazicu prema pilu. 

 GĎa. Blažević je napomenula kako su prije sjednice vijeća trebali to doći riješiti na što 

je g. Salajec odgovorio kako je to točno, no nije mu jasno kako su u materijalima opet dobili 

istu ponudu za prihvaćanje a ne zna se što će se raditi.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova PROTIV) odbijena ponuda u 

predmetu nabave: Izvođenje radova na postavljanju rubnjaka na zelenom otoku na 

križanju Jelačićeve ulice i ulice Matije Gupca u naselju Kunovec te će se zatražiti 

ponuda prema prijedlozima.  

 

 

 

 



 Točka 3. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se Program ukupnog razvoja donosi u skladu sa novim 

razdobljem EU koje kreće od 2021. pa do 2027. godine. Zadnji PUR je radila tvrtka Suport 

projekt iz Koprivnice i isti je istekao 30. svibnja ove godine. Tražene su tri ponude i to do 

Koprivničkog poduzetnika, Suport projekta i Bioquante iz Koprivnice. Dobili smo samo jednu 

ponudu i to od tvrtke Enter Koprivnica d.o.o. (bivši Koprivnički poduzetnik) u iznosu od 

48.750,00 kn sa PDV-om i prijedlog povjerenstva je da se ista prihvati.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

O odabiru ponude u predmetu nabave: 

„Izrada Programa ukupnog razvoja Općine Koprivnički Ivanec 

Za razdoblje 2021.-2027. godina“ 

 

 Točka 4. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se radi o sufinanciranju dopunske izobrazbe 

poljoprivrednika za upotrebu pesticida koja je održana ove godine. Prijedlog je sufinanciranje 

do 50% iznosa iznosa što u ovom slučaju iznosi 100,00 kuna. Potpora se zove de minimis i 

sredstva su planirana u proračunu i isplaćuju se temeljem ovog programa kojeg mora donijeti 

vijeće . Napomenuo je kako svi koji su išli na izobrazbu imati će pravo podnijeti zahtjev za 

povrat 50% sredstava. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da se nekima kartice ističu sada a nekima iduće godine 

te kako se i zadnji puta sufinanciralo samo onima koji su polagali na početku a oni koji su 

polagali kasnije ništa. G. Jančevec je pojasnio kako se ovo odnosi na one koji su sada išli 

polagati te ako će vijeće odlučiti da se u proračun za iduću godinu stavi odreĎeni iznos za tu 

namjenu opet će se raditi povrat.  

 G. Salajec se osvrnuo na članak 4. programa gdje piše pohaĎanje dopunske izobrazbe, 

a u članku 5. da treba dostaviti presliku potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe. 

Napomenuo kako to općina već ima, na što je g. Jančevec pojasnio kako imamo samo od onih 

koji su tražili povrat, a ne mora značiti da su to bili svi. G. Salajec je zaključio da svi koji su 

išli na dopunsku izobrazbu sigurno imaju osnovnu, te smatra da bi bilo dovoljno dostaviti 

potvrdu o dopunskoj izobrazbi. G. Jančevec smatra da se mora tražiti nekakva dokumentacija 

ali umjesto potvrde može biti preslika iskaznice i ne vidi nikakav problem u tome.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako se tu radi o onima koji su položili ispit, a ovo je 

samo dopunska izobrazba, jer ima onih koji uopće nisu položili ispit ali tu je druga cijena i 

procedura i smatra da je ovo u redu. 

 G. Jančevec je pojasnio ako netko i nema tu potvrdu od Agronomskog društva će se 

zatražiti. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

PROGRAM 

potpora poljoprivredi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu 

 

 Točka 5. 

 -Predsjednik je apelirao na pravovremeno okupljanje prilikom obilježavanja Dana 

Općine. Osvrnuo se na prošlogodišnju situaciju kada je općinski načelnik stigao nešto prije 

svečane sjednice. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na proslavu Dana Općine kako je organizirana muzika 

(grupa Šarmeri) ali su se pojavili problemi sa ugostiteljem za koje se nada da će tokom 

sutrašnjeg dana biti riješeni. Apelirao je na sve koji mogu da prisustvuju mimohodu u 

polaganju vijenca 24.06. 

 Raspravljalo se o situaciji sa koronavirusom te mogućnosti otkazivanja obilježavanja 

Dana Općine ukoliko doĎe do novih informacija i smjernica Stožera civilne zaštite.  

 G. Prosenjak smatra da je malo neozbiljno obzirom da su prije par dana postavljeni 

plakati a sada se razmišlja o otkazivanju. 



 GĎa. Kovač je zaključila da ih se nije pitalo kada se organiziralo, a sada 24 sata prije 

se postavlja pitanje da li će se organizirati ili ne. 

 G. Prašnički je napomenuo kako imamo općinski Stožer civilne zaštite koji mora 

odlučiti o tome da li će biti okupljanja, u kojoj mjeri, da li će se nositi maske itd. 

 Zamjenica općinskog načelnika je pojasnila kako je na nacionalnoj razini donijeta 

odluka o distanci i odreĎenim mjerama, te da ona o tome ne odlučuje.  

  

 -G. Salajec se osvrnuo na članak u Kresnici te zahvalio općinskom načelniku na 

pohvalama pojedinih članova vijeća te zamolio da ih na takav način više ne mora hvaliti. 

Napomenuo je kako je nakon toga demantirao tu izjavu te kako ju je dao u pozitivnom smislu. 

Smatra da takav način nije potreban, te da se treba odlučiti da li će se hvaliti ili grditi.  

 Predsjednik se složio sa g. Salajcem i napomenuo kako takav nastup nije bio potreban. 

Pretpostavio je kako je to bilo naručeno pitanje a radilo se o „pohvali“ vijećnika i 

predsjednika vijeća.  

 GĎa. Kovač se takoĎer složila sa iznesenim, te je mišljenja kako apsolutno ne treba biti 

pravilo da su svi jednakog mišljenja. Dolaze iz različitih sredina općine i ako se oko nečega 

ne slažu ne znači da rade protiv mještana Općine Koprivnički Ivanec.  

  

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 19:55 sati. 

  

 

D o v r š e n o 

 

   

               Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

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

  

  


