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Z A P I S N I K 

od 5. listopada 2021. 

 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u prostorijama 

Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, s početkom u 19,00 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/05, URBROJ: 2137/08-21-1 od 

30. rujna 2021. godine. 

 

a) članovi Općinskog vijeća: 

PRISUTNI: 

1. Tomislav Tomiek 

2. Siniša Maroševac 

3. Denis Zagrajski 

4. Stjepan Sršek 

5. Krešimir Rajtarić 

6. Miroslav Sarić 

7. Krunoslav Krapinec 

  ODSUTNI: 

1. Đurđica Mustaf, (zbog bolesti) 

2. Saša Kragl (na rehabilitaciji). 

 

b) ostali prisutni: 

1.  Mato Kuzminski, općinski načelnik 

2.  Jasna Klasan, pročelnik JUO 

4.  Ljubica Godek, referent za računovodstvene poslove 

5.  Dejan Plantić, referent – komunalni redar  

 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi otvara predsjednik Općinskog 

vijeća Siniša Maroševac, pozdravlja sve prisutne i utvrđuje kvorum. 

 

PREDSJEDNIK: Za ovu sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički 

Bregi za 2021. godinu, 

3. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Koprivnički Bregi, 

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine Koprivnički 

Bregi u sastav malog urbanog područja Koprivnica, 

5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Koprivnički Bregi (dokument „Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Koprivnički Bregi“ zbog svoje veličine nismo dostavili u materijalima za saziv ove 

sjedine, ali je uvid u isti moguće izvršiti svaki radni dan u uredovnom vremenu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi kod službenice Sonje 

Terzić, te će isti biti dostupan na samoj sjednici Općinskog vijeća), 

6. Razno. 
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PREDSJEDNIK: Konstatiram da je na sjednici prisutno 7 članova Općinskog vijeća, 

da imamo kvorum i da možemo donositi pravovaljane odluke. 

Nadalje, predlažem da drugu točku dnevnog reda skinemo sa dnevnog reda, budući da 

je pročelnica dobila tumačenje koje je zatražila od nadležnih ministarstava glede 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu, a 

koji je bio upućen na prethodnu sjednicu a isti nije donesen. 

Pročelnica ukratko daje objašnjenja koje je dobila od strane Ministarstva uprave i 

Ministarstva financija. Neusvajanje istog nema pravnih posljedica za Općinu, no isti se na 

može sukladno Zakonu o proračunu objaviti u službenom glasniku, već će se isti objaviti 

samo na službenoj stranici Općine uz navod kada je upućen na donošenje i da nije usvojen. 

PREDSJEDNIK: Tko je za ovako predloženi dnevni red? Konstatiram da je dnevni red 

jednoglasno usvojen (7 glasova „za“). 

PREDSJEDNIK: Možemo preći na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Budući da nitko nema primjedbi na zapisnik sa 3. 

sjednice vijeća dajem isti na usvajanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 7 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 7 članova glasovalo „za“ te je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

usvojen jednoglasno. 

 

Točka 2. 

  Skinuta sa dnevnog reda. 

 

Točka 3. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 87. stavkom 
1. Zakona o lokalnim izborima „Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20. 
i 37/21. propisano je da konstituirajuću sjednicu saziva  pročelnik upravnog tijela nadležnog 

za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan 

pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za 

obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti. 

Obveza je tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pridržavati se važećih 

propisa, te osigurati zakonitost rada i akata. Kako bi Općina Koprivnički Bregi kao jedinica 

lokalne samouprave ispunila naprijed citirane joj obveze utvrđene važećim propisima, 

predlaže se donošenje Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Koprivnički Bregi. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 3. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da 

je od 7 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 7 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

POSLOVNIČKA ODUKA 

o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 

 

Poslovnička Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 14. Zakona o 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske  („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), 

propisano je da se radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog 

razvoja, posebno njezine urbane dimenzije, ustrojavaju se urbana područja. Urbana područja 
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ustrojavaju se kao urbane aglomeracije, veća urbana područja i manja urbana područja. 

Davanjem prethodne suglasnosti za ulazak Općine Koprivnički Bregi u obuhvat urbanog 

područja Koprivnica stvaraju se preduvjeti za provođenje zajedničkih integriranih projekata, 

rješavanje razvojnih problema unutar obuhvata urbanog područja uz mogućnost financiranja 

različitih tipova projekata kroz ITU mehanizam odnosno mogućnost sektorske integracije, 

teritorijalne integracije ili višefondovske integracije. Sredstva za provedbu mogućih projekata 

i aktivnosti osigurat će se u Proračunu Općine Koprivnički Bregi za 2022. godinu s 

projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

Općinski načelnik se nadovezao na ovu točku te rekao kako se Općini otvaraju vrata 

za realizaciju projekta za našu Općinu u vrijednosti 12,5 milijuna kuna. 

U raspravi su sudjelovali Miroslav Sarić, Krešimir Rajtarić, Stjepan Sršek, Siniša 

Maroševac. 

PREDSJEDNIK: Budući da je rasprava završena, dajem na usvajanje ovu 

točku dnevnog reda. Tko je „za“ 4. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 7 prisutnih članova Općinskog vijeća, 6 bilo „za“ i 1 „suzdržan“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine Koprivnički Bregi 

u sastav malog urbanog područja Koprivnica 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan.  Članak 17. 

stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21) propisuje obvezu donošenja ovog dokumenta. Dokument Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Koprivnički Bregi se nalazi u JUO Općine i možete svakodnevno u isti 

izvršiti uvid. Isti je izradila radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku 

izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi i osnivanju Radne 

skupine (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-7, od 14.05.2021.). Ugovorom je 

angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u 

svojstvu konzultanta -  Defensor, Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i 

imovine, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Koprivnički Bregi se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 5. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 7 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 7 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu pod točkom razno.  

 Općinski načelnik i Dejan Plantić upoznali su vijećnike sa tijekom izvođenja 

priključaka na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu u projektu aglomeracije. 
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Nadalje, općinski načelnik je upoznao prisutne vijećnike da su prijavljena dva projekta na 

Mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH, te da je u planu ove godine još i prijava na 

natječaj LAG-a sa izgradnjom dječjeg igrališta. 

Trenutačno unosimo u registar šteta prijave šteta od proglašene prirodne nepogode za Općinu 

Koprivnički Bregi. U pripremi je raspisivanje natječaja za studentske stipendije. Organiziraju 

se Dani zelja i bregofske pite od strane naše udruge žena.  

Zahvaljujem se Tomislavu Tomieku i Krunoslavu Krapincu za dovoženje šljunka u Topoliku, 

a zamoliti ću ih i da se angažiraju oko našljunčavanja parkirališta kod groblja u Jeduševcu i 

ceste u Glogovcu. Pojačani su radovi na uređenju svih groblja radi približavanja blagdana 

Svih svetih. U pripremi je izdavanje rješenja o grobljanskoj naknadi, a od sljedeće godine 

ćemo započeti i sa grobljanskom naknadom za groblje u Jeduševcu. 

Općinski načelnik daje pojašnjenje obilaženja škole u Koprivničkim Bregima i Glogovcu, a 

vezano za dogradnju i proširenje Dječjeg vrtića. 

Miroslav Sarić: Stojite iza toga da PŠ u Glogovcu ostane? 

Općinski načelnik kaže da ingerenciju nad školama ima županija i ne želimo dirati u tu 

nadležnost. Dokle god postoji potreba da škola u Glogovcu radi, mi ništa po tome nećemo 

poduzimati, makar bilo i samo jedno dijete polaznik te škole. Mi je nećemo gasiti. 

Denis Zagrajski: Zanima me pitanje djeteta s poteškoćama u razvoju koje polazi Podravsko 

sunce? 

Općinski načelnik je upoznao sve sa spornim predmetom, budući da Općina Koprivnički 

Bregi nema donesenu Odluku o sufinanciranju troškova boravka u vrtiću djece koje imaju 

poteškoće u razvoju. Nakon održane rasprave, predlaže se da se na sljedećoj sjednici donese 

Odluka koja će regulirati sufinanciranje boravka u ustanovama za potrebe takve djece. 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su Krešimir Rajtarić, Siniša Maroševac, Denis Zagrajski, Mato 

Kuzminski, Miroslav Sarić i Stjepan Sršek. 

Nakon održane  

 

opsežne rasprave predsjednik je zaključio ovu točku dnevnog reda. 

 

PREDSJEDNIK: Konstatiram da je sjednica završila s radom u 20,45 sati. 

 

 

  ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK: 

   Jasna Klasan                         Siniša Maroševac, v.r. 


