
Z A P I S N I K 

od 21. rujna 2018. 

 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane radi očitovanja 

članova Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, putem telefona, o sljedećoj točki 

dnevnog reda: 

 

1. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno 

poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Sobota je obavijestio članove Općinskog vijeća 

da radi žurnosti i kratkog roka je potrebno održati telefonsku sjednicu Općinskog vijeća kako 

bi se što prije donijela predložena Odluka, jer Općina Koprivnički Bregi namjerava kupiti 

jedan poslovni udjel u trgovačkom društvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, sa sjedištem u 

Koprivnici, Mosna ulica 15, za ukupni iznos od 189.100,00 kuna. Članovi Općinskog vijeća 

su dobili pisani materijal (prezentacijski materijal) i prijedlog Odluke za ovu točku dnevnog 

reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća je telefonsko kontaktiranje članova Općinskog vijeća 

započeo u 20,00 sati, a njihovo pojedinačno očitovanje je sljedeće: 

Tomislav Tomiek – za, Miroslav Sarić – za, Darko Sobota – za, Snježana Kuhar – za, Dražen 

Papac – za, Mario Kovač – za, Maja Solina – za, Denis Zagrajski – suzdržan, Velimir Pintarić 

– za, Đurđica Mustaf – nije se izjasnila, Vedran Pintarić – nije se izjasnio. 

 Članovi Općinskog vijeća Đurđica Mustaf i Vedran Pintarić su se javili na poziv 

predsjednika Općinskog vijeća, ali se nisu htjeli izjasniti jer su smatrali da je ova točka 

dnevnog reda trebala ići na dnevni red redovne sjednice Općinskog vijeća. Oni smatraju da je 

to kompleksno pitanje o kojem je trebalo raspravljati na sjednici.  

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se 8 članova Općinskog vijeća izjasnilo 

„za“, 1 član je „suzdržan“, a 2 člana Općinskog vijeća se nisu izjasnila te se donosi 

 
ODLUKA 

o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica 

 

Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Telefonska sjednica je završila u 20,50 sati.   

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                PREDSJEDNIK: 

 Sonja Terzić                                                      Darko Sobota 

 


