
              REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

               Općina Koprivnički Bregi 

                       Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-01/18-01/08 

URBROJ: 2137/08-18-1 

Koprivnički Bregi, 7. prosinca 2018. 

 

Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 

(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 14/09. i 6/13),  sazivam 12. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi za dan 

 

14. prosinca 2018. (petak) u 19,00 sati 

 
Sjednica će se održati u zgradi Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, sala za 

sastanke. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

2. Donošenje Programa i Plana o izmjenama i dopunama Programa i Plana za područje 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini i to za: 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- javne potrebe u osnovnom školstvu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

3. Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 

2021.. godinu. 

4. Donošenje Programa i Plana za područje Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini i to za: 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u kulturi, 

- javne potrebe u sportu, 

- javne potrebe u osnovnom školstvu, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- utrošak sredstava ostvaren od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake, 

- namjensko korištenje sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 

zgrada, 

- javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, 

- utrošak sredstava šumskog doprinosa, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu. 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Koprivnički Bregi. 



7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Bregi. 

8. Donošenje Odluke o ukidanju postrojbe civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi. 

9. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Koprivnički Bregi. 

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovolčjnije ponude za čišćenje snijega na nerazvrstanim 

cestama i putevima Općine Koprivnički Bregi za zimska razdoblja od 2018./2019. do 

2021./2022. 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Vrapčić“, 

Podružnica „Potočić“ Koprivnički Bregi za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. 

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Koprivnički Bregi – projekt – postavljanje ograde na groblju u Koprivničkim Bregima. 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. 

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva 

s ograničenom odgovornošču. 

15. 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. 


