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Z A P I S N I K 

od 15. listopada 2018. 

 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u 

zgradi Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, u sali 

za sastanke, s početkom u 19,30 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-01/18-01/07, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 10. listopada 2018. godine. 

 

PRISUTNI: 

     a) članovi Općinskog vijeća: 

1. Tomislav Tomiek 

2. Miroslav Sarić 

3. Darko Sobota 

4. Snježana Kuhar 

5. Dražen Papac 

6. Maja Solina 

7. Denis Zagrajski 

8. Velimir Pintarić 

9. Đurđica Mustaf 

10. Vedran Pintarić 

   

ODSUTNI: Mario Kovač – opravdano. 

 

b) ostali prisutni: 

1.  Mario Hudić, općinski načelnik 

2.  Stjepan Sršek, zamjenik općinskog načelnik 

3.  Sonja Terzić, viši upravni referent - zapisničar 

4.  Ljubica Godek, referent za računovodstvene poslove 

5.  Dejan Plantić, referent – komunalni redar 

 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi otvara predsjednik 

Općinskog vijeća Darko Sobota i pozdravlja sve prisutne. 

 

PREDSJEDNIK: Za ovu 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: 
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- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u osnovnom školstvu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

3. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 

Općine Koprivnički Bregi. 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih 

sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekata aglomeracije Koprivnica. 

5. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica. 

6. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s 

ograničenom odgovornošću. 

7. Donošenje Odluke o zajednničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. 

8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Bregi. 

9. Razno. 

 

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

dnevni red jednoglasno usvojen (8 glasova «za» i 1 glas „suzdržan“). Članica 

Općinskog vijeća Maja Solina je opravdano zakasnila na sjednicu te nije mogla 

glasovati za usvajanje dnevnog reda. 

DENIS ZAGRAJSKI: Na zadnjoj sjednici vijeća sam tražio da se uvrsti u 

dnevni red izvješće načelnika o tome što je napravljeno od zadnje sjednice 

Općinskog vijeća. 

MARIO HUDIĆ: Ja na svakoj sjednici vijeća pod točkom „razno“ prvo 

izvijestim o svemu što se radilo od zadnje sjednice vijeća, kao i što će se raditi. 

PREDSJEDNIK se pozvao na članak 50. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Koprivnički Bregi. 

ĐURĐICA MUSTAF: Zašto se odgovor na naš pisani upit nije dostavio 

sa materijalima za sjednicu? 

MARIO HUDIĆ: Odgovor ste dobili prije sjednice, a ne sa materijalima i 

to je dovoljno. 

PREDSJEDNIK: Dajem zapisnike sa 9. i 10. telefonske sjednice na 

usvajanje. Da li ima kakvih primjedbi na ove zapisnike?  

 PREDSJEDNIK: Konstatiram da nema primjedbi na zapisnike. 

MARIO HUDIĆ: Htio bih pozdraviti gđu. Dubravku Horvat i g. Sašu 

Grubačevića iz GKP Komunalac Koprivnica, koji su nam se pridružili na 

početku ove sjednice, kako bi nam pojasnili i dali uvodno obrazloženje na sve 

ove točke dnevnog reda koje se odnose na zajedničku provedbu mjera 

gospodarenja otpadom. 

DUBRAVKA HORVAT je prisutne upoznala sa Uredbom o 

gospodarenju otpadom, koja se mora primjenjivati sa 1.11. ove godine. Ova 
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Uredba obvezuje jedinice lokalne samouprave na ispunjavanje rigoroznih uvjeta 

te rigorozne kazne ako se ti uvjeti ne ispune. Zasad je uključeno 5 Općina, a još 

su dvije Općine zainteresirane za zajedničku suradnju. Za gospodarenje otpadom 

po važećoj Uredbi potrebne su velike investicije. Primjenjivat će se novi 

zakonom propisani obračun, koji će se sastojati od fiksnog i varijabilnog dijela. 

Svi građani će dobiti objašnjenje i izjavu koju će biti potrebno popuniti. Radit će 

se na edukaciji svih, a naročito djece. Cilj je da se dođe do 50 % razdvajanja 

otpada. 

SAŠA GRUBAČEVIĆ: Osnovni cilj svega ovoga je što više odvojiti 

otpada na kućnom pragu. S vremenom više neće postojati potreba za „zelenim 

otocima“. 

MARIO HUDIĆ: Zahvaljem vam na detaljnim objašnjenjima i na vašem 

dolasku. 

SNJEŽANA KUHAR: Moj je prijedlog da se, o ovoj temi, napravi 

edukacija u društvenom domu za stanovništvo. 

PREDSJEDNIK: Sada možemo preći na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. i 2. 

MARIO HUDIĆ: Bilo je potrebe za 2. rebalansom Proračuna Općine. Ove 

godine se neće raditi parkiralište uz groblje u Glogovcu, a najvažnije je da će 

Hrvatske ceste staviti u svoj Proračun za sljedeću godinu izgradnju pješačko-

biciklističke staze u Glogovcu sa 100 %-tnim financiranjem, tako da mi moramo 

maknuti tu stavku iz našeg Proračuna. To je jako dobra vijest za nas. 

ĐURĐICA MUSTAF: Šta se planira raditi pod stavkom tekućeg i 

investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta? 

MARIO HUDIĆ: Radi poplava, posebno u Glogovcu, moraju se stalno 

sanirati ceste. Razgovarali smo i sa ŽUC-om da se uključi u ove radove. 

VELIMIR PINTARIĆ: Zanima me povećanje materijalnih rashoda za 

250.000,00 kuna. 

LJUBICA GODEK: Održavanje cesta isto ulazi u te materijalne troškove. 

VELIMIR PINTARIĆ: Puno se sredstava ulaže u ceste, a one se ne 

saniraju dobro. 

MARIO HUDIĆ: Htio bih napomenuti da su rješeni imovinsko-pravni 

poslovi što se tiče cesta u Glogovcu. 

ĐURĐICA MUSTAF: Zašto je na stavki općinskog načelnika i 

Općinskog vijeća zadržan iznos od 360.000,00 kuna koji je bio za koncert? 

MARIO HUDIĆ: To su troškovi Dana Općine i za reprezentaciju i za 

koncert.  

PREDSJEDNIK: Predlažem da se 1. i 2. točka donesu u paketu jer su 

povezane. Dajem prijedlog rebalansa Proračuna za 2018. godinu te izmjene i 

dopune Programa i Plana na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 

prisutnih članova Općinskog vijeća, 6 članova glasovalo „za“, a 4 člana su 

„suzdržana“ te se donose 
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IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu 

 

Izmjene i dopune se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PLAN 

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

Programi i Plan se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.  

 

Točka 3. 

PREDSJEDNIK: Dobili ste u materijalima prijedlog Pravilnika o zaštiti i 

obradi arhivskog gradiva. Da li ima nejasnoća ili pitanja? 

PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja, dajem prijedlog ovog Pravilnika na 

glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog 

vijeća, svih 10 glasovalo „za“ te se donosi 

 

PRAVILNIK 

o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 

Općine Koprivnički Bregi 

 

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

MARIO HUDIĆ: Potrebno je donijeti Odluku o davanju suglasnosti na 

obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje aglomeracije 

Koprivnica. 85 % radova će se sufinancirati iz fondova EU, a ostatak će 
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sufinancirati Općina. Mi smo prijavili projekt izgradnje kanalizacije u 

Jeduševcu. Konačan iznos se još ne zna, ali treba napomenuti da su porasle 

cijene radova i radne snage. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 10 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava 

za sufinanciranje realizacije EU projekata aglomeracije Koprivnica 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK: Sada slijede prijedlozi odluka koje se tiču gospodarenja 

otpadom sa GKP Komunalac Koprivnica. Prijedloge tih odluka ste dobili u 

materijalima. 

VELIMIR PINTARIĆ: Treba pitati našeg partnera, što u slučaju da se 

Piškornica zatvori? 

MARIO HUDIĆ: Mi ćemo to pratiti te po potrebi reagirati. 

ĐURĐICA MUSTAF: Zašto je sazvana telefonska sjednica, a ne 

normalna sjednica Općinskog vijeća za tako važnu temu kao što je kupnja 

poslovnog udjela u Komunalcu? 

MARIO HUDIĆ: Taj proces je došao u fazu da se žurno morala donijeti 

ova odluka i nije bilo vremena za normalnu sjednicu. 

ĐURĐICA MUSTAF: Ja se s tim ne slažem jer je bilo dovoljno vremena 

za normalnu sjednicu. 

DENIS ZAGRAJSKI: Smatram da je bilo dovoljno vremena za 

organizaciju sjednice kao što su neke druge Općine orgnaizirale, kao npr. 

Općina Legrad. 

ĐURĐICA MUSTAF: Da li je došla kakva druga ponuda? 

MARIO HUDIĆ: Mene nitko nije kontaktirao. 

STJEPAN SRŠEK je pojasnio prisutnima da nije bilo vremena za 

sazivanje i održavanje redovne sjednice. 

PREDSJEDNIK: Ako više nema pitanja, dajem prijedlog odluke na 

glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog 

vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 3 člana su „suzdržana“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 

PREDSJEDNIK: Sljedeći prijedlog je Odluka kojom se odobrava 

zaključenje Društvenog ugovora. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih 

članova Općinskog vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 3 člana su „suzdržana“ te 

se donosi 

 

ODLUKA 

o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora 

društva s ograničenom odgovornošću 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK: Tu je i prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera 

gospodarenja otpadom, a ove mjere su određene Sporazumom o zajedničkoj 

provedbi mjera gospodarenja otpadom. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 

prisutnih članova Općinskog vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 3 člana su 

„suzdržana“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK: Još je ostao prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne 

usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Ako nema 

nejasnoća, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 3 člana su 

„suzdržana“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otada na području 

Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

MARIO HUDIĆ: Od prošle sjednice je vijest koju sam vam već rekao, a 

to je odluka Hrvatskih cesta za radove na pješačko-biciklističkoj stazi uz 

državnu cestu u Glogovcu, sa njihovim 100 % - tnim financiranjem. To je 

najbolja i najvažnija vijest. Zatim, za 7 do 10 dana bi trebalo početi asfaltiranje 
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nerazvrstane ceste Kolodvorska jug, a radove će izvoditi PZC Varaždin. 

Također, danas je objavljen natječaj za rekonstrukciju vrtića, za te radove smo 

dobili 180.000,00 kuna od Ministarstva za demografiju. Što se tiče radova na 

pješačkoj stazi u Koprivničkim Bregima – Etapa 1, za koje smo dobili sredstva u 

iznosu 150.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 

imovinsko-pravni poslovi su riješeni, a građevinsku dozvolu bi trebali dobiti do 

kralja mjeseca. Na toj dionici bi trebali početi radovi na rasvjeti, ali ne znamo da 

li će ići paralelno s ovim radovima ili nakon njih. Sutra počinju radovi na 

sanaciji križanja u Vinogradskoj ulici u Glogovcu, a vrijednost radova je 

20.000,00 kuna. Izvođač radova je Koming. 

DENIS ZAGRAJSKI: Da li bi se mogla raditi projektna dokumentacija za 

dio od ulice Stjepana Radića do škole u Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ: To nam je u planu za izradu projektne dokumentacije. 

MIROSLAV SARIĆ: Da li se može sanirati most u Cvjetnoj ulici? 

TOMISLAV TOMIEK: Da li je provjereno za komunalnu naknadu?  

DEJAN PLANTIĆ je objasnio iznose komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa. 

VEDRAN PINTARIĆ: Ja bih ponovo pitao za kuću Janekovića. 

DEJAN PLANTIĆ: I dalje čekamo dopis iz Centra za socijalnu skrb u 

kojem će pisati da Općina treba održavati dvorišni dio. 

ĐURĐICA MUSTAF: Mi smo, ispred Mreže, u svom dopisu tražili da se 

navedu sve stavke i kopije računa za održani koncert. Dobili smo samo neke 

informacije, ali ja iz ovoga ne mogu zaključiti da su točne te informacije. 

MARIO HUDIĆ: Na sjednicama Županijske skupštine, kao i na drugim 

sjednicama, ne daju se računi vijećnicima, a za takve stvari postoje druge 

institucije. 

ĐURĐICA MUSTAF: Onda ćemo morati doći do podataka na drugi 

način. 

DENIS ZAGRAJSKI: Mi smo isto, ispred SDP-a, tražili račune od 

održanog koncerta, zanima me do kojeg iznosa može načelnik odlučivati. 

MARIO HUDIĆ: Naši prihodi su veći od milijun kuna pa mogu odlučivati 

za više iznose od navedenog. 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen i više se nitko nije javio za riječ, 

predsjednik je završio sjednicu u 21,10 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                           Darko Sobota 

 


