
Na temelju članka 61. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 

31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» 

broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 14. sjednici 

održanoj 18. kolovoza 2022. donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 33/21), članak 8. mijenja se i glasi: 

 

„Općina se u 2021. godini dugoročno zadužila za financiranje kapitalnih projekata 

Općine, a isto zaduženje se prenosi u 2022. godinu, i to za: 

- Građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. b 

skupine – dječji vrtić prema projektu broj 7/2020-I-IZ u iznosu 5.900.000,00 kuna, 

- Izgradnja pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na dionici između naselja 

Koprivnički Ivanec - Goričko, 3. skupine prema sklopljenim ugovorima sa 

izvođačem radova i nadzornim inženjerom u iznosu od 2.000.000,00 kuna, 

- Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja 

otpadnih voda), 2.a skupine Odvodnja sanitarne komunalne otpadne vode sa 

izgradnjom crpne stanice; Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene 

vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.a skupine 

Elektroenergetski kabel za napajanje crpne stanice; prema projektu broj T.D.: 

45/20-GP u iznosu od 3.900.000,00 kuna, 

- Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine 

izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kunovec sa uređenjem kolnih 

prilaza; Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 

2.b skupine odvodnja oborinskih voda; prema projektu broj 93/2020 u iznosu od 

1.200.000,00 kuna. 

 

Ukupna vrijednost projekta Građenje građevine javne i društvene namjene     

(predškolska ustanova), 2. b skupine – dječji vrtić iznosi 10.004.000,00 kuna, a  

razlika od 4.104.000,00 kuna kandidirana je na otvoreni natječaj Nacionalnog  

plana oporavka i otpornosti, te se očekuje povlačenje navedenih sredstava. 

 

Ukupna vrijednost projekta izgradnje pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete 

na dionici između naselja Koprivnički Ivanec-Goričko, 3. skupine iznosi     

3.900.000,00 kuna, a razliku od 1.900.000,00 kuna Općina će podmiriti iz vlastitih  

sredstava. 

 

Ukupna vrijednost projekta zahvat u prostoru infrastrukturne namjene  

vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.a skupine Odvodnja  

sanitarne komunalne otpadne vode sa izgradnjom crpne stanice; zahvat u prostoru  



infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda),  

2.a skupine Elektroenergetski kabel za napajanje crpne stanice iznosi 4.050.000,00  

kuna, a razliku od 150.000,00 kuna Općina će podmiriti iz vlastitih sredstava. 

 

Ukupna vrijednost projekta zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog  

sustava, 2.b skupine izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kunovec sa  

uređenjem kolnih prilaza; zahvat u prostoru infrastrukturne namjene  

vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine odvodnja oborinskih voda iznosi  

      6.600.000,00 kuna. Iznos od 2.027.950,00 kn planira kandidirati na natječaje  

      Europskih fondova, te se očekuje povlačenje navedenih sredstava, a razlika od   

      3.372.050,00 kuna će se osigurati iz vlastitih sredstava. 

 

 U iznosu ukupne godišnje obveze iz članka 7. stavka 4. ove Odluke uključen je iznos 

godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina. 

Očekivani iznos duga Općina tijekom 2022. godine po kreditima, zajmovima, 

obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka 
90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) iznosit će do 

13.000.000,00 kuna, dok će očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine 

iznositi do 13.000.000,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka  objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», 

a stupa na snagu danom objave. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

 

 

KLASA: 400-08/21-01/06 

URBROJ: 2137/09-22-1 

Koprivnički Ivanec, 18. kolovoza 2022. 

 

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK: 

                                                                                                    Mihael Sremec, dipl.oec.          

                                                                                                                                                                                                           


