
Z A P I S N I K
od 3. studenog 2017.

sa  3.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine  Koprivnički  Bregi,  održane  u 
zgradi Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, sala za sastanke, s 
početkom u 19,30 sati.

Sjednica  je  sazvana  sazivom  KLASA:  021-01/17-01/05,  URBROJ: 
2137/08-17-1 od 26. listopada 2017. godine.

PRISUTNI:
     a) članovi Općinskog vijeća:

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

ODSUTNI: Dražen Papac – opravdano.  

b) ostali prisutni:
1.  Mario Hudić, općinski načelnik
2.  Stjepan Sršek, zamjenik općinskog načelnika
3.  Jasna Klasan, pročelnica JUO
4.  Sonja Terzić, viši upravni referent
5.  Ljubica Godek, referent za računovodstvene poslove
6.  Dejan Plantić, referent – komunalni redar
7.  Damir Širić, komunalni radnik

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi otvara predsjednik 
Općinskog vijeća Darko Sobota i pozdravlja sve prisutne. Nadalje, predsjednik 
upoznaje članove Općinskog vijeća sa novom djelatnicom Jasnom Klasan koja 
je imenovana za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički 
Bregi. Jasna Klasan se sama predstavila članovima Općinskog vijeća koji su joj 
nakon toga zaželjeli dobrodošlicu u Općinu.   

PREDSJEDNIK:  Dajem zapisnik  sa  prethodne  konstituirajuće  sjednice 
Općinskog vijeća na usvajanje. 

ĐURĐICA MUSTAF: Zahvaljujem se na podacima koje smo dobili,  a 
koje sam tražila na prošloj sjednici Općinskog vijeća, a u zapisniku, omaškom, 
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nije  konstatirano  da  sam  tražila  te  podatke.  Članovi  Općinskog  vijeća 
jednoglasno prihvaćaju ovu primjedbu.

PREDSJEDNIK: Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

1. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda.
2. Izbor predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Bregi.
3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine 
Koprivnički Bregi.
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih 
sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine  Koprivnički  Bregi  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do 31.  prosinca  2017. 
godine.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, Podružnica 
„Potočić“ Koprivnički Bregi.
6.  Donošenje  Odluke  o  odabiru  najpovoljnije  ponude  za  čišćenje  snijega  na 
nerazvrstanim  cestama  i  putevima  Općine  Koprivnički  Bregi  za  zimska 
razdoblja od 2017./18. do 2020./21. 
7. Razno.

PREDSJEDNIK:  Tko  je  za  predloženi  dnevni  red?  Konstatiram da  je 
dnevni red jednoglasno usvojen (10 glasova «za»). 

DENIS  ZAGRAJSKI:  Predlažem  da  se  ubuduće  podnosi  u  pisanom 
obliku izvješće o tome što je napravljeno od zadnje sjednice Općinskog vijeća i 
što  se  planira  napraviti  između  dvije  sjednice  Općinskog  vijeća.  Članovi 
Općinskog vijeća jednoglasno prihvaćaju ovaj prijedlog.

PREDSJEDNIK: Prelazimo na 1. točku dnevnog reda.

Točka 1.
PREDSJEDNIK:  Molim  predsjednicu  Odbora  za  izbor  i  imenovanja, 

Snježanu Kuhar, da pročita prijedlog članova Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda. Snježana Kuhar čita predložene članove Povjerenstva, a 
to  su:  Tomislav  Tomiek,  Darko Kunić,  Stevo Usorac,  Dražen  Sršić  i  Mario 
Habijanec.

PREDSJEDNIK:  Dajem  ovaj  prijedlog  na  glasovanje.  Tko  je  «za»? 
Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 
glasovalo «za» te se donosi

2



RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
za područje Općine Koprivnički Bregi 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
PREDSJEDNIK:  Također  molim  predsjednicu  Odbora  za  izbor  i 

imenovanja da pročita prijedlog članova Socijalnog vijeća Općine Koprivnički 
Bregi. Snježana Kuhar čita predložene članove Socijalnog vijeća, a to su: Darko 
Sobota,  Andreja  Senjan  –  Maroševac,  Marijana  Peroković,  Dražen  Papac  i 
Velimir Pintarić. 

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

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova

Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Bregi

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
PREDSJEDNIK:  Molio  bih  Snježanu  Kuhar,  predsjednicu  Odbora  za 

izbor i imenovanja, da također pročita prijedlog za izbor članova Povjerenstva 
za ravnopravnost spolova Općine Koprivnički Bregi.

SNJEŽANA KUHAR: U ovo Povjerenstvo se predlažu: Snježana Kuhar, 
Đurđica Mustaf, Miroslav Sarić, Mario Kovač i Maja Solina.

PREDSJEDNIK:  Tko  je  „za“  predložene  članove  Povjerenstva? 
Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 
glasovalo „za“ te se donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Koprivnički Bregi

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 4.
PREDSJEDNIK: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izmjenama 

Odluke  o  raspoređivanju  redovitih  godišnjih  sredstava  političkim  strankama 
zastupljenim u  Općinskom vijeću.  S  obzirom da  su  ove  godine  bili  lokalni 
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izbori, trebala se izmijeniti navedena Odluka jer se izmijenio sastav Općinskog 
vijeća.

PREDSJEDNIK:  Ako  nema  pitanja  po  ovom prijedlogu,  dajem ga  na 
glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog 
vijeća, svih 10 članova glasovalo „za“ te se donosi

ODLUKA
o izjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava

za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od

1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
PREDSJEDNIK:  Također  ste  u  materijalima  za  sjednicu  dobili 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za dječji vrtić, odnosno, za 
Podružnicu „Potočić“ Koprivnički Bregi. Članovi Općinskog vijeća trebaju dati 
svoju suglasnost na navedeni Polugodišnji izvještaj, odnosno svoje očitovanje.

PREDSJEDNIK:  Da  li  ima  pitanja  ili  nejasnoća?  Ako  nema,  dajem 
Polugodišnji  izvještaj  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 na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

Financijskog plana „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu
Podružnica „Potočić“ Koprivnički Bregi

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
PREDSJEDNIK: Obavilo se prikupljanje ponuda po pozivima za dostavu 

ponuda,  a  koji  se  odnose  na  čišćenje  snijega  na  nerazvrstanim  cestama  i 
putevima naše Općine i to za 4 sljedeća zimska razdoblja. U roku za dostavu 
ponuda, došla je jedna ponuda i to poduzeća Usluge Blažek d.o.o. iz Koprivnice, 
Miklinovec 108. Cijena po ovoj ponudi za sat efektivnog rada iznosi 280,00 kn 
(bez PDV-a). Nakon pregleda i razmatranja ove ponude, članovi Povjerenstva su 
konstatirali da je navedena ponuda pravovaljana i prihvatljiva te su predložili da 
se odabere kao najpovoljnija ponuda. 

PREDSJEDNIK:  Dajem  ovaj  prijedlog  na  glasovanje.  Tko  je  „za“? 
Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općuinskog vijeća, svih 10 članova 
glasovalo „za“ te se donosi
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ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na

nerazvrstanim cestama i putevima Općine Koprivnički Bregi
za zimska razdoblja od 2017./18. do 2020./21.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.
MARIO  HUDIĆ:  Htio  bih  naglasiti  da  sam  ja  svaki  put  na  sjednici 

Općinskog  vijeća  vas  sve  obavještavao  što  se  radilo  na  području  Općine  u 
periodu između dviju sjednica i inače što se sve radilo u prethodnom periodu i 
što se planira raditi. Radovi Bistre i Kominga još uvijek traju, a za tjedan, dva bi 
trebali  završiti  njihovi  radovi.  Do  kraja  11.  mjeseca  će  biti  evaluacija  za 
aplikaciju na 7.2., a za 7.4. se još ne znaju rezultati. Što se tiče sufinanciranja 
jaslica,  to ćemo predvidjeti  u Proračunu,  a  kriteriji  će  se  utvrditi.  Ponovo je 
uređeno autobusno stajalište u Bregima, zatim ugrađene su 4 kamere za video 
nadzor, koje pokrivaju šire područje oko Općine pa i autobusno stajalište. Imali 
smo  posjetu  stručne  službe  Komunalca,  jer  se  pojavila  potreba  za  rušenjem 
jednog kestena i jedne lipe. Koming je sanirao puteve u Općini. Pokrenula se 
obnova  dvorišnog  objekta  uz  zgradu  Općine.  Nadalje,  radi  se  projektna 
dokumentacija za izgradnju pješačko-biciklističke staze – etapa 1, u smjeru od 
Miklinovca  do  ulaska  u  Brege.  Na  tom  potezu  se  planira  izgradnja  javne 
rasvjete. Također se planira projektna dokumentacija za nadogradnju vrtića, jer 
se pokazala potreba za zasebnom spavaonom u vrtiću. Za taj postupak ćemo 
imati   dogovor  sa  g.  Ljubićem,  zamjenikom  župana.  Vrijednost  radova  je 
otprilike 500.000,00 kn sa PDV-om. Napravljen je predugovor sa g. Buhinjakom 
za kupnju zemljišta,  za izgradnju parkirališta uz groblje u Glogovcu. Na tom 
parkiralištu bi bilo 50 parkirališnih mjesta i to će se svakako realizirati iduće 
godine.  Sa  KC  Vodama  smo  u  komunikaciji  za  radove  na  produženju 
vodovodne mreže u Glogovcu u Voćarskoj ulici.

VELIMIR  PINTARIĆ:  Već  godinama  pričam  za  ovaj  naš  most  u 
Bregima, ljudi uleću na most i bojim se da se će se nešto dogoditi.

MARIO HUDIĆ:  Već smo više  puta  razgovarali  o  tom problemu i  sa 
policijom i sa ŽUC-om, za to bi trebalo više novaca, a ŽUC nema novaca. Za 
stavljanje „ležećih policajaca“ policija ima pravila i ne mogu se svuda stavljati. 
Zato će se  po projektnoj dokumentaciji  za  već spomenutu  etapu 1 pješačko-
biciklističke staze, morati raditi pješački most, koji će biti minimalno 5 metara 
odvojen od postojećeg mosta.

MARIO KOVAČ: Ima puno mostova  gdje je lošija  situacija  od ove u 
Bregima, ali tu su problem i posađeni grmovi od kojih se ne vidi da li netko 
dolazi sa druge strane ceste.

STJEPAN SRŠEK: Mogu se pozvati predstavnici iz policije pa da vide što 
se može napraviti po ovom problemu.
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ĐURĐICA MUSTAF: Molila bih da se pokuša naći stavka u Proračunu 
Općine  za  kupnju  školskih  udžbenika  ili  opreme,  kao pomoć  pri  školovanju 
djece te da se olakša roditeljima prilikom kupnje školske opreme, a onda ćemo 
vidjeti kako ćemo konkretno pomoći. Također bih pohvalila što su postavljene 
kamere, što sam ja već ranije predlagala, za prevenciju i za sankcije. Pohvalila 
bih  uređenje  groblja  za  Sesvete.  Želim  dobrodošlicu  Jasni  u  Općinu,  kao  i 
Damiru na sjednicu vijeća.

MIROSLAV SARIĆ: Da li postoji mogućnost da se naprave 2 autobusna 
stajališta  u  Glogovcu,  na  lokacijama  koje  bi  najviše  odgovarale?  Molio  bih 
Stjepana Sršeka  da pojasni  na  vijeću  pokušaj  kupnje  parcele  g.  Benkovića  i 
njegove sestre,  za  izgradnju parkirališta  kod groblja  u  Glogovcu,  za  koju su 
tražili astronomsku cijenu.

STJEPAN SRŠEK: Miroslav Sarić, načelnik i  ja smo razgovarali  sa g. 
Benkovićem oko  cijene,  on  je  tražio  7  Eura  za  m2  zemljišta,  da  bi  kasnije 
nazvala njegova sestra i rekla da ne želi prodati zeljište ispod 8 Eura po m2. 
Nakon toga nam je g. Buhinjak rekao da želi prodati svoje zemljište od 1.750 
čhv za 40.000,00 kn.

ĐURĐICA MUSTAF: Da li  se  može koristiti  parkiralište uz groblje u 
Bregima? Ako može trebalo bi staviti obavijest na našu Internet stranicu.

MARIO HUDIĆ: Parkiralište se može koristiti i stavit ćemo obavijest o 
tome na našu Internet stranicu.

DENIS ZAGRAJSKI: Pohvalio bih zamjenika načelnika g.  Sršeka koji 
puno radi i trudi se.

VEDRAN PINTARIĆ: Da li  postoji  mogućnost  za povratak pošte i  za 
neku financijsku instituciju koja bi došla u našu Općinu?

MARIO HUDIĆ: Kontaktirali  smo poštu,  tražili  smo od njih  službeno 
očitovanje, oni ne znaju što će biti s tom zgradom pošte. Njihov argument za 
zatvaranje pošte je bio da smo mi prigradsko naselje, da je pošta blizu. Također 
pitao sam za bankomate u Podravsku i Erste banku.

VEDRAN PINTARIĆ: U naš potok je netko ispustio gnojnicu još dok je 
bilo „bablje ljeto“ , to je bilo strašno.

DEJAN PLANTIĆ: U takvom slučaju treba meni  prijaviti  ili  još  bolje 
poslikati počinitelja za policiju.

MARIO HUDIĆ: U pravilu bi se svi trebali priključiti na kanalizacijsku 
mrežu.

DENIS ZAGRAJSKI:  Trebalo bi  riješiti  problem dviju starih  menza u 
Glogovcu, odnosno, da to nekako riješi Sloga.

MIROSLAV SARIĆ: I Bilokalnikova tvornica će se početi urušavati za 5 
do 10 godina.

ĐURĐICA MUSTAF: Molila bih da se objavljuju sazivi i  zapisnici sa 
sjednica vijeća na našoj Internet stranici. Također me zanima kako je postavljen 
križ na groblju u Jeduševcu?
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STJEPAN SRŠEK: Kada je postavljen križ na groblju u Jeduševcu, bunila 
se samo jedna obitelj, obitelj Radošević, mi ga nećemo micati  sa te lokacije. 
Ovo groblje u Jeduševcu se uređuje kao i sva ostala groblja u Općini.

ĐURĐICA MUSTAF: Pitali ste me zašto sam bila tamo, ja sam tamo bila 
kao vijećnica i bila sam tamo pozvana. Tamo je bilo i katolika i pravoslavaca, 
bio je otac Radovan, kao i  ostali  mještani  Jeduševca..  Rečeno je da se malo 
izmjesti križ na drugo mjesto, vjerujem da se to može riješiti.

MARIO  HUDIĆ:  21.  6.  ove  godine,  išlo  se  u  obilazak  groblja, 
ustanovljeno je da je na groblju u Jeduševcu stari drveni križ nagnut te da bi bilo 
dobro  da  se  taj  križ  zamijeni.  Na  tom  groblju  su  pokapani  i  pravoslavci  i 
katolici. Bojan Radošević je tada rekao da će obavijestiti oca Radovana da se 
namjerava zamijeniti taj križ, on to očito nije napravio. Nitko se nije bunio za 
postavljanje križa osim g. Radoševića, drugi mještani su pozdravili postavljanje 
križa. Ne znam u čemu je problem. Nećemo izmjestiti taj križ, jer već 20 godina 
održavamo to groblje. Bojan Radošević me izbjegava na cesti dok me vidi, jer 
već 3 godine nije platio zakup za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta.

ĐURĐICA  MUSTAF:  Trebalo  bi  kontaktirati  oca  Radovana,  također 
imamo  u  Glogovcu  pravoslavnu  crkvu,  koja  je  vrijedna  i  zaštićena,  a  koja 
propada.

STJEPAN  SRŠEK:  Samo  bih  još  rekao  da  nam  je  Miroslav  Tonklin 
poslao e-mail na Općinu u kojem objašnjava situaciju sa križem i ističe da se 
nitko ne buni za postavljanje tog križa, osim Bojana Radoševića.

VELIMIR  PINTARIĆ:  Htio  bih  pozdraviti  pročelnicu  i  zaželiti  joj 
dobrodošlicu u našu Općinu.

JASNA KLASAN se zahvaljuje na dobrodošlici.

Budući  da  je  dnevni  red  iscrpljen  i  više  se  nitko  nije  javio  za  riječ, 
predsjednik je završio sjednicu u 20,55 sati.

ZAPISNIČAR:         PREDSJEDNIK:
  Sonja Terzić                      Darko Sobota
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