
              REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

               Općina Koprivnički Bregi 

                       Općinsko vijeće 

KLASA: 021-01/18-01/02 

URBROJ: 2137/08-18-1 

Koprivnički Bregi, 22. ožujka 2018. 

 

Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 

(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 14/09. i 6/13),  sazivam 6. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 

 

29. ožujka 2018. (četvrtak) u 19,30 sati 
Sjednica će se održati u zgradi Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, 

sala za sastanke. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D : 

1. Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički 

Bregi. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Koprivnički 

Bregi za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. (priloženo Izvješće o radu 

općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2017. godine). 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Koprivnički Bregi za 2017. godinu (priloženo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 2010. – 2018. za 2017. godinu. 

4. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa i Plana u 2017. godini za: 

(priložena sva Izvješća o izvršenju) 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u sportu, 

- javne potrebe u kulturi, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- utrošak šumskog doprinosa, 

- protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

5. Donošenje Odluke o odabiru  najpovoljnije ponude za održavanje – šodranje nerazvrstanih 

cesta na području Općine Koprivnički Bregi (priložen Zapisnik sa otvaranja i razmatranja 

ponuda). 

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području 

Općine Koprivnički Bregi (priložen Zapisnik sa otvaranja i razmatranja ponuda). 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

„Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, Podružnica „Potočić“ Koprivnički Bregi 

(priložen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu, za Podružnicu „Potočić“ 

Koprivnički Bregi). 

8. Razno. 

Mole se članovi Općinskog vijeća da obavezno prisustvuju sjednici u točno 

zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 048/830-420. 

                                                                                              PREDSJEDNIK: 

                                                                                                Darko Sobota, v.r. 


