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Z A P I S N I K 
od 14. prosinca 2018. 

 
 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u 
zgradi Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, u sali 
za sastanke, s početkom u 19,00 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-01/18-01/08, URBROJ: 
2137/08-18-1 od 7. prosinca 2018. godine. 
 
PRISUTNI: 
     a) članovi Općinskog vijeća: 

1. Tomislav Tomiek 
2. Miroslav Sarić 
3. Darko Sobota 
4. Snježana Kuhar 
5. Dražen Papac 
6. Mario Kovač 
7. Maja Solina 
8. Denis Zagrajski 
9. Velimir Pintarić 
10. Đurđica Mustaf 
11. Vedran Pintarić 

   
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: 
- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
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- 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. 
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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. 
 

PREDSJEDNIK: Tko je za predloženi dnevni red? Konstatiram da je 
dnevni red jednoglasno usvojen (11 glasova «za»). 

PREDSJEDNIK: Dajem zapisnik sa prethodne 11. sjednice na usvajanje. 
Da li ima kakvih primjedbi na ovaj zapisnik?  
 ĐURĐICA MUSTAF: Ja imam primjedbu na zapisnik jer na 2. stranici 
zapisnika u dijelu gdje sam pitala zašto odgovor na naš pisani upit nismo dobili 
sa materijalima za sjednicu, nije napisan odgovor načelnika na to moje pitanje. 
Načelnik je izjavio da smo materijale dobili prije sjednice i da je to dovoljno. 
Također, na 5. stranici zapisnika, u 5. točki dnevnog reda gdje je načelnik 
izjavio da se morala sazvati telefonska sjednica vijeća jer se odluka morala 
donijeti žurno te nije bilo vremena za normalnu sjednicu, ja sam izjavila da se ne 
slažem s tim i da je bilo dovoljno vremena za normalnu sjednicu. 
DENIS ZAGRAJSKI: Također sam ja izjavio da smatram kako je bilo dovoljno 
vremena za organizaciju sjednice, kao što su neke druge Općine organizirale, 
kao npr. Općina Legrad.  

PREDSJEDNIK: To će se dodati u zapisnik. Sada možemo preći na 1. 
točku dnevnog reda. 
 

Točka 1. i 2. 
MARIO HUDIĆ: Ovaj novi rebalans Proračuna je vezan za promjene 

obima radova, a sada smo 99 % sigurni za sve projekte i radove. Dobili ste u 
materijalima prijedlog rebalansa sa svim promjenama. Počeli su radovi na 
izgradnji pješačke staze u Bregima – Etapa 1, postupak dobivanja građevinske 
dozvole se otegnuo, predugo traje dobivanje građevinske dozvole. 

VELIMIR PINTARIĆ: Zanima me zašto tuda ide pješačka staza od 
Miklinovca prema Bregima? 

MARIO HUDIĆ: Tako ide staza po projektu i ne može drugačije. 
ĐURĐICA MUSTAF: Da li ima dodatnih objašnjenja za Thompsonov 

koncert? 
MARIO HUDIĆ: Nema dodatnih objašnjenja. Prilazne ceste koje su se 

radile ne smatram troškovima koncerta. 
ĐURĐICA MUSTAF: Pošto nema dodatnih objašnjenja mi iz Mreže 

nećemo podržati ovakav rebalans Proračuna. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da se 1. i 2. točka donesu u paketu jer su 

povezane. Dajem prijedlog 3. rebalansa Proračuna za 2018. godinu te izmjene i 
dopune Programa i Plana na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 
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prisutnih članova Općinskog vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 4 člana su 
„protiv“ te se donose 
 

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 izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 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 izmjeni 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., 4. i 5. 
MARIO HUDIĆ: 11. prosinca je bila sjednica Odbora za proračun i 

financije pa molim Snježanu Kuhar predsjednicu Odbora da nešto kaže o tome.  
SNJEŽANA KUHAR je podnijela kraći izvještaj o sjednici Odbora te 

naglasila da im je načelnik detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za sljedeću 
godinu, a naročito planirane kapitalne projekte. 

MARIO HUDIĆ: Planirani Proračun za 2019. godinu je 7.891.900,00 kn i 
dalje su ključni porezni prihodi, pomoći za realizaciju kapitalnih projekata i 
ostalo. Dobili ste u materijalima i dodatno objašnjenje zašto je došlo do 
povećanja Proračuna za 2019. godinu u odnosu na dostavljen prijedlog koji ste 
prije dobili. Naime dobili smo informaciju da nositelj investicije – izgradnja 
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pješačke staze u Glogovcu, treba biti Općina Koprivnički Bregi, a ne kako je 
bilo ranije rečeno da će nositelj investicije biti Hrvatske ceste. U svakom slučaju 
će Hrvatske ceste sufinancirati ovaj projekt sa 85 %, a Općina Koprivnički Bregi 
15 %. Osim što će se završiti Etapa 1 pješačke staze u Bregima, ići će u 
realizaciju izgradnja parkirališta uz groblje u Glogovcu. Radi se na 
rekonstrukciji dječjeg vrtića u Bregima. Nadalje, radit će se kanalizacija u 
Jeduševcu preko aglomeracije Koprivnica. Sve što je Općina financirala i 
sufinancirala će se i dalje financirati i sufinancirati, a neke stavke su se povećale 
u odnosu na ovu godinu. Mogu reći da je Proračun za 2019. godinu realan pa 
predlažem da se usvoji. 

ĐURĐICA MUSTAF: Mreža će biti suzdržana na glasovanju za 
donošenje Proračuna, dobro je što se ide u izgradnju pješačke staze u Glogovcu. 
Proračun nije razvojan i to je veliki minus, samo se provode stari projekti. 

MARIO HUDIĆ: Smatram da to nisu stari projekti ako se misli na 
projekte iz ove godine. U projekcijama ima novih projekata.   

PREDSJEDNIK: Predlažem da se 3., 4. i 5. točka dnevnog reda donesu 
zajedno jer su povezane. Ako nema dodatnih pitanja, dajem prijedlog Proračuna 
za 2019. godinu, kao i prijedloge svih Programa i Plana za 2019. godinu na 
glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog 
vijeća, 9  članova glasovalo „za“, a 2 člana su „suzdržana“ te se donosi 
 

PRORAČUN 
Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu 

i projekcije za 2020. i 2021. godinu  
 

Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 

 
PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 

 
PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području 
Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 

 
PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području 
Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
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PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
 

PROGRAM 
javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
 

PROGRAM 
utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2019. godini 

 
PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Koprivnički Bregi 

u 2019. godini 
 

PROGRAM 
javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
 

PROGRAM 
utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
 

PLAN 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini 
 

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

ODLUKA 
o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu 

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 6. i 7. 

MARIO HUDIĆ: Trebalo je još uskladiti  donijete Odluke vezano za 
prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada, priključile su se još dvije Općine.  



 7 

PREDSJEDNIK: Predlažem da se zajedno donesu 6. i 7. točka dnevnog 
reda. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća, 
8 članova glasovalo „za“, a 3 člana su suzdržana te se donose 
 

ODLUKA 
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Bregi  

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
ODLUKA 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Bregi 

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 8. 

SONJA TERZIĆ: S obzirom da je to moguće po važećem Zakonu te 
sukladno izrađenoj Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine 
Koprivnički Bregi, više ne postoji potreba za postrojbom civilne zaštite opće 
namjene za našu Općinu. Kapaciteti operatinih snaga cjelokupnog sustava 
civilne zaštite, a tu se uglavnom misli na vatrogasna društva s područja naše 
Općine, su dovoljni za slučaj velikih nesreća.  

PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja, dajem prijedlog odluke na 
glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog 
vijeća, svih 11 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 
ODLUKA 

o ukidanju postrojbe civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi 
 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 9. 
 SONJA TERZIĆ: Sukladno važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite te 
donesenoj Procjeni rizika od velikih nesreća za našu Općinu, trebalo je uskladiti 
postojeću Odluku o određivanju pravnih osoba od ineteresa za sustav civilne 
zaštite te ste dobili u materijalima za sjednicu prijedlog nove Odluke. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova 
Općinskog vijeća, svih 11 članova glasovalo „za“ te se donosi 
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ODLUKA 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Koprivnički Begi  
 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 10. 
PREDSJEDNIK: Morao se ponovno provesti postupak prikupljanja 

ponuda za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i putevima Općine 
Koprivnički Bregi jer je dosadašnje poduzeće koje obavljalo ove poslove 
raskinulo ugovor. Dobili smo ponude poduzeća Sanja j.d.o.o. iz Sigeca, sa 
cijenom sata rada od 330,00 kn (bez PDV-a) te poduzeća Galinec j.d.o.o. iz 
Koprivničkih Bregi, po cijeni od 190,00 kn po satu rada (nije u sustavu PDV-a). 
Obje su ponude pravovaljane i prihvatljive. Pošto je ponuda poduzeća Galinec 
j.d.o.o. puno jeftinija, predlaže se da se izabere kao najpovoljnija ponuda. Tko je 
„za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 11 
članova glasovalo „za“ te se donosi 
 

ODLUKA 
o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na 

nerazvrstanim cestama i putevima Općine Koprivnički Bregi 
za zimska razdoblja od 2018./19. do 2021./22.  

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 11. 

MARIO HUDIĆ: Također ste dobili u materijalima za sjednicu 
Financijski plan Dječjeg vrtića „Vrapčić“, Podružnica „Potočić“ Koprivnički 
Bregi za 2019. godinu. Ovaj Plan je otprilike na istom nivou kakav je bio i za 
ovu godinu. Plan je realan jer su toliki stvarni rashodi vrtića, a oni pokrivaju 
plaće i materijalne troškove. 

SNJEŽANA KUHAR: Da li će se s ovim radovima na vrtiću moći više 
djece upisivati u vrtić? 

MARIO HUDIĆ: Dobit će se na većoj kvaliteti vrtića, a ako će postojati 
potreba u budućnosti, vrtić se može proširiti. 

VEDRAN PINTARIĆ: Da li idu sva djeca tu u vrtić ili ih ima u drugim 
podružnicama? 

MARIO HUDIĆ: 3 djeteta idu u Podružnicu u Hlebine. 
PREDSJEDNIK: Ako više nema pitanja, dajem ovaj prijedlog na 

glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog 
vijeća, svih 11 članova glasovalo „za“ te se donosi 
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ODLUKA 
o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Dječjeg vrtića „Vrapčić“, Podružnica „Potočić“ Koprivnički Bregi 
za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Članica Općinskog vijeća Snježana Kuhar je u 19,40 sati napustila 

sjednicu Općinskog vijeća jer se nije dobro osjećala. 
 

Točka 12. 
MARIO HUDIĆ: Već smo na prijašnjoj sjednici vijeća donosili ovakvu 

Odluku, ali s obzirom da je poništen 1. natječaj LAG-a Podravina, moramo 
donijeti novu Odluku o davanju suglasnosti za prijavu na 2. LAG-ov natječaj, a 
odnosi se na projekt „Rekonstrukcija ograde na groblju u naselju Koprivnički 
Bregi“. Svaka Općina koja se prijavi na LAG-ov natječaj bi trebala dobiti 
140.000,00 kn. 

PREDSJEDNIK: Dajem prijedlog ove Odluke na glasovanje. Tko je „za“? 
Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 
glasovalo „za“ te se donosi 
 

ODLUKA 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Koprivnički Bregi – projekt 
„Rekonstrukcija ograde na groblju u naselju Koprivnički Bregi“ 

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 13. 

MARIO HUDIĆ: Već smo ranije donijeli Odluku o zajedničkoj provedbi 
mjera gospodarenja otpadom, ali je potrebno donijeti izmjenu ove Odluke, s 
obzirom da su se, kako sam već rekao ranije, još dvije Općine uključile u 
zajedničko provedbu navedenih mjera, a to su Općina Koprivnički Ivanec i 
Općina Sokolovac. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ ovaj prijedlog? Konstatiram da je od 10 
prisutnih članova Općinskog vijeća, 7 članova glasovalo „za“, a 3 člana su 
„suzdržana“ te se donosi 
 

ODLUKA 
o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

 
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 14. 
MARIO HUDIĆ: Također smo ranije donijeli Odluku o odobrenju 

zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću, a ona se 
isto mora mijenjati, s obzirom da su se još dvije Općine pridružile kao osnivači 
Društva. 

PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja, dajem prijedlog ove 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 izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora 

društva s ograničenom odgovornošću 
 

Odluka se prilaže ovo zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 15. 
MARIO HUDIĆ: Svima vama se zahvaljujem na raspravama, 

kontinuiranom radu, na svim primjedbama i prijedlozima koje ste iznosili na 
sjednicama Općinskog vijeća. Predlažem da se sada dogovorimo za termin kada 
vam odgovara održavanje domjenka kojeg imamo na kraju godine. 

PREDSJEDNIK: Po vašim prijedlozima utvrđujem da će se domjenak 
održati 27. prosinca, u 20,00 sati. 

DENIS ZAGRAJSKI: Nismo bili zadovoljni sa vlašću u Općini što se tiče 
transparentnosti rada. Htio bih da iduća godina bude drugačija i transparentnija. 
Predlažem da iduće godine vijećnici biraju tko će imati koncert povodom Dana 
Općine. 

MARIO HUDIĆ: Smatram da smo bili dovoljno transparetni, a da može 
bolje, to može. Podaci koji su vam potrebni se mogu dobiti mimo sjednice 
vijeća. 

MAJA SOLINA: Zanima me zašto se mi nismo kao druge Općine 
uključili u nabavu spremnika? 

ĐURĐICA MUSTAF: Ja predlažem da se nabavi aparat za snimanje 
sjednica Općinskog vijeća, a zapisnik se piše skraćeni. Podržavam kolegu 
Denisa Zagrajskog za veću transparentnost. 

MARIO HUDIĆ: Svima čestitam Božić. 
 
Budući da je dnevni red iscrpljen i više se nitko nije javio za riječ, 

predsjednik je završio sjednicu u 20,05 sati. 
 
ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 
  Sonja Terzić                           Darko Sobota 
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