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Z A P I S N I K 

od 18. prosinca 2017. 

 

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

zgradi Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, sala za sastanke, s 

početkom u 19,00 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-01/17-01/07, URBROJ: 

2137/08-17-1 od 8. prosinca 2017. 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 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. 

PREDSJEDNIK: Pročitat ću vam predloženi dnevni red, a također se 

predlaže i dopuna dnevnog reda i to pod točkom 7. bi bila kao dopuna dnevnog 

reda sljedeća točka: „Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece 

u jaslicama.“. Točka „Razno“ će postati točka 8.    

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 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. 
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2. Donošenje Programa i Plana o izmjenama Programa i Plana za područje 

Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini i to za: 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- utroška sredstava šumskog doprinosa, 

- javne potrebe u sportu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

3.  Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu i projekcije 

za 2019. i 2020. godinu. 

4.   Donošenje Programa i Plana za područje Općine Koprivnički Bregi u 2018. 

godini i to za: 

- javne potrebe u kulturi, 

- javne potrebe u sportu, 

- javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- utrošak sredstava šumskog doprinosa, 

- utrošak sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake, 

- namjensko korištenje sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada, 

- javne potrebe u osnovnom školstvu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

5.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 

2018. godinu. 

6.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Vrapčić dječjeg 

vrtića Drnje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

7.   Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u jaslicama. 

8.   Razno. 

 

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

dnevni red jednoglasno usvojen (11 glasova «za»). 

PREDSJEDNIK: Dajem zapisnik sa prethodne sjednice na usvajanje. Da 

li ima kakvih primjedbi na zapisnik sa 3. sjednice? 

VEDRAN PINTARIĆ: Na 6. stranici zapisnika treba zamijeniti ime 

Velimira Pintarića u Vedran Pintarić. 

ĐURĐICA MUSTAF: Na 7. stranici zapisnika, gdje sam ja izjavila 

vezano za postavljanje križa na groblju u Jeduševcu, treba dodati da su bili 

prisutni i ostali mještani Jeduševca. Članovi Općinskog vijeća jednoglasno 

prihvaćaju ove primjedbe, a zapisnik se sa primjedbama jednoglasno usvaja. 

  PREDSJEDNIK: Prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 
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Točke 1. i 2. 

MARIO HUDIĆ: Ključno je što se mijenjalo u rebalansu Proračuna za 

2017. godinu to da su se trebali maknuti projekti koji su se trebali financirati iz 

EU fondova, a to su Podmjere 7.4. i 7.2., koje neće biti realizirane. Ti se projekti 

prebacuju u 2018. godinu. Vidi se po ostalim stavkama da je sve više – manje  

dobro planirano. 

MIROSLAV SARIĆ: Smatram da bi pješačko-biciklistička staza u 

Glogovcu trebala biti prioritet bez obzira na EU fondove, jer je opasna za 

pješake i bicikliste. 

MARIO HUDIĆ: To je projekt vrijednosti 2.000.000,00 kn, jedino da se 

digne kredit, no pošto smo aplicirali ovaj projekt treba pričekati rezultate. 

VELIMIR PINTARIĆ: Zar država ne može ništa investirati u taj projekt? 

MARIO HUDIĆ: Država to ne može financirati. 

PREDSJEDNIK: Predlažem da se 1. i 2. točka objedine tako da dajem 

prijedlog Proračuna za 2018. godinu, kao i prijedlog Programa i Plana za 2018. 

godinu na glasovanje. Tko je «za»? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, 9 članova „za“, a 2 su člana „suzdržana“ te se donose 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu 

i projekicje za 2018. i 2019. 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 2017. godini 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

PLAN 

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 
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Programi i Plan se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.   

 

Točke 3., 4. i 5. 

PREDSJEDNIK: Molim Snježanu Kuhar, predsjednicu Odbora za 

proračun i financije, da nas ukratko izvjesti o održanoj sjednici ovog Odbora.  

SNJEŽANA KUHAR: Sjednica Odbora je održana 14. prosinca. Načelnik 

Općine nam je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2018. godinu, kao i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu, a naročito je pojasnio kapitalne investicije za 

sljedeću godinu. Članovi Odbora su prijedlog Proračuna jednoglasno prihvatili 

te se predlaže članovima Općinskog vijeća da ga prihvate. 

MARIO HUDIĆ: Svi ste dobili u materijalima prijedlog Proračuna za 

2018. godinu, iz kojeg je vidljivo da su planirani sveukupni prihodi u iznosu 

9.086.500,00 kn, a isto tako i sveukupni rashodi za 2018. godinu. Zakonom o 

financiranju jedinica lokalne samouprave, trebali bi dobiti znantno veća 

financijska sredstva u 2018. godini. Kontaktirali smo Ministarstvo financija koji 

imaju izrađene simulacije za sve općine i gradove, a primjenjivat će se od 1. 

siječnja. Imamo 2 osnovna kapitalna projekta za sljedeću godinu, što se tiče 

izgradnje pješačko-biciklističke staze u Bregima – Etapa 1, projektna 

dokumentacija je pri kraju, pješački most povećava cijenu i biti će odvojen od 

postojećeg mosta. Također se planira izgradnja parkirališta uz groblje u 

Glogovcu te nadogradnja vrtića u Bregima, kako bi se dobila spavaona za djecu. 

Preko LAG-a Podravina ćemo moći povući 150.000,00 kn za neki od projekata. 

Ministarstvo kulture je raspisalo natječaj na koji se može prijaviti i naša Općina 

sa najmanje 3 udruge, kako bi se povukla sredstva za udruge. Imali smo 

sastanak sa našim udrugama i one su iskazale svoj interes, a naša pročelnica je 

inicijator ove prijave na natječaj. Obavili smo razgovor sa POROM za tehničku 

pomoć u realizaciji navedenog, a 600.000,00 kn je iznos koji možemo očekivati 

za udruge i on je planiran u Proračunu za 2018. godinu. U sljedećoj godini će se 

sufinancirati jaslice, zatim se planira pomoć učenicima za bilježnice, udžbenike i 

ostalo po potrebi. U svakom slučaju planirali smo projekte koji će se moći 

aplicirati u budućnosti na nove natječaje. 

VELIMIR PINTARIĆ: Sve ovo što se planira pozdravljam od svoje 

strane, ali nije dobro što se moraju prvo izraditi svi projekti i sva dokumentacija, 

a na kraju ne znamo kada će biti rezultati i da li će se dobiti sredstva ili ne. 

JASNA KLASAN: Od 1. siječnja 2013. godine su prihvatljivi svi troškovi 

za izradu potrebne dokumentacije. 

ĐURĐICA MUSTAF: Ovaj prijedlog Proračuna je vrlo ambiciozan, 

najambiciozniji do sada. Što se tiče javnih potreba u osnovnom školstvu, stavka 

za stipendiranje studenata ne može biti u osnovnom školstvu, već za visoko 

obrazovanje. Također treba iz 2. točke Programa za osnovno školstvo izbaciti 

riječi „kroz donacije“, a 3. točka ostaje ista u cjelosti. Raspisan je natječaj za 

financiranje udruga u 2018. godini, a Proračun za 2018. godinu još nije bio 

usvojen.  
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JASNA KLASAN je pojasnila prisutnima program financiranja osnovnog 

školstva te izjavila da će se po potrebi produžiti rok natječaja za udruge.  

PREDSJEDNIK: Predlažem da se objedine točke 3., 4. i 5. jer su vezane 

jedna za drugu. Tko je „za“ predloženi prijedlog Proračuna, predložene 

Programe i Plan te za predloženu Odluku o izvršavanju Proračuna za 2018. 

godinu? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 11 

članova glasovalo „za“ te se donose 

 

PRORAČUN 

Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu 

i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 
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PROGRAM 

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

i koncesije za ribnjake u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Koprivnički Bregi 

u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PLAN 

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. 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Bregi 

za 2018. godinu 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

MARIO HUDIĆ: Što se tiče financijskog plana dječjeg vrtića „Vrapčić“ 

Drnje, za 2018. godinu, on je u redu. Općine osnivači nisu jednako jake  što se 

tiče financijskih sredstava te su se usklađivale plaće teta u vrtiću. 

MIROSLAV SARIĆ: Da li je došlo do povećanja cijena u vrtiću? 

MARIO HUDIĆ: Nije došlo do povećanja cijena. 

PREDSJEDNIK: Ako nema dodatnih pitanja po ovom prijedlogu, dajem 

ga na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 11 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2018. godinu 

i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 7. 

MARIO HUDIĆ: Javilo se desetak mama iz naše Općine koje žele da se 

sufinanciraju troškovi boravka njihove djece u jaslicama, tako da se predlaže 

sufinanciranje 50 % mjesečne cijene jaslica, a primjenjivalo bi se od siječnja 

2018. godine. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ ovaj prijedlog? Konstatiram da je od 11 

prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 11 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o sufinanciranju troškova boravka djece u jaslicama 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

MARIO HUDIĆ: Želim vam svima zahvaliti na suradnji u ovoj godini. 

Svi smo pokazali da nam je važan interes naše Općine. Svim vijećnicima kao i 

svim djelatnicima Općine želim blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. 

ĐURĐICA MUSTAF: Rekla sam već prije za novo parkiralište kod 

groblja u Bregima, da se stavi obavijest mještanima kako se to parkiralište može 

korisiti pa to opet ponavljam. Također molim da se na početnoj stranici naše 

internet stranice objavljuje saziv za vijeće i zapisnici sa sjednica vijeća. Svima 

čestitam predstojeće blagdane. 

DENIS ZAGRAJSKI: U svoje ime i u ime SDP-a čestitam svima 

predstojeće blagdane. 

MIROSLAV SARIĆ: Zanima me zašto su postavljeni novi prometni 

znakovi na određenim mjestima u Glogovcu. 

STJEPAN SRŠEK: Svi su znakovi postavljeni na određenim križanjima 

po nalogu policije. Također u svoje ime svima želim sretne blagdane. 

TOMISLAV TOMIEK: I ja želim svima sretne blagdane u svoje ime i u 

ime Lovačkog društva. 

  

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

predsjednik je završio sjednicu u 20,20 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                           Darko Sobota 

 


