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Z A P I S N I K 

od 14. veljače 2018. 

 

sa 5. 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: 021-01/18-01/01, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 8. veljače 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 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 

 

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 Statuta Općine Koprivnički Bregi. 

2. Donošenje 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 2018. godine. 

3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Koprivnički Bregi. 
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4. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi. 

5. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Koprivnički Bregi. 

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Bregi. 

7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Koprivnički Bregi u 2017. godini. 

8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Koprivnički Bregi za 2018. godinu. 

9. Razno. 

 

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

dnevni red jednoglasno usvojen (10 glasova «za»). 

PREDSJEDNIK: Dajem zapisnik sa prethodne sjednice na usvajanje. Da 

li ima kakvih primjedbi na zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća? 

ĐURĐICA MUSTAF: Molila bih da se ispravi u zajedničkim točkama 3., 

4. i 5. zapisnika, gdje sam govorila o Proračunu i programima sljedeće: u točki 

2. Programa za osnovno školstvo treba izbaciti riječi „kroz donacije“, a točka 3. 

ostaje ista u cjelosti. Članovi Općinskog vijeća jednoglasno prihvaćaju ovu 

primjedbu, a zapisnik se sa primjedbom jednoglasno usvaja. 

  PREDSJEDNIK: Prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1.  

MARIO HUDIĆ: U skladu sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj 

samoupravi, treba donijeti izmjene i dopune Statuta Općine Koprivnički Bregi. 

JASNA KLASAN: Sve što je bilo propisano našim Statutom, a mijenjalo 

se ovim Zakonom obuhvaćeno je ovim izmjenama i dopunama Statuta. 

PREDSJEDNIK: Dajem prijedlog izmjena i dopuna Statuta, koji ste dobili 

u materijalima za sjednicu, na glasovanje. Tko je «za»? Konstatiram da je od 10 

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

 

STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Koprivnički   

 

Statutarna odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK: Dobili ste prijedlog Odluke o rasporedu redovitih 

godišnjih sredstava za financiranje političkih stranaka za 2018. godinu. Iz ovog 

prijedloga Odluke je sve vidljivo pa vas molim da ga potvrdimo.   
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PREDSJEDNIK: Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova 

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

 

ODLUKA 

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

MARIO HUDIĆ: Plan mreže dječjih vrtića za područje naše Općine treba 

donijeti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. U ovom Planu 

su navedene sve bitne činjenice o Podružnici „Potočić“ Koprivnički Bregi koja 

je sastavni dio  Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje.  

PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja ili nejasnoća po ovom prijedlogu? Ako 

nema dajem ga na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih 

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

 

PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Koprivnički Bregi 

 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

PREDSJEDNIK: Molim Jasnu da nam pojasni ovaj prijedlog za ovu točku 

dnevnog reda. 

JASNA KLASAN: Zakon o službenicima i naještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje ocjenjivanje službenika i 

namještenika svake godine, tako da je izrađen prijedlog Pravilnika o 

ocjenjivanju, kao i potrebni obrasci koji će se koristiti kod ocjenjivanja 

službenika i namještenika. 

SNJEŽANA KUHAR: Tko ocjenjuje službenike i namještenike? 

JASNA KLASAN: Službenike i namještenike ocjenjuje pročelnik, a 

pročelnika ocjenjuje općinski načelnik. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ predloženi Pravilnik? Konstatiram da je od 

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

donosi 

 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi 



 4 

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

MARIO HUDIĆ: Ovdje je također riječ o usklađivanju naše Odluke sa 

važećim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Što se tiče 

situacije sa Konzumom u Bregima, treba reći da sada redovno plaćaju mjesečnu 

najamninu, a uskoro će završiti vjerovnička nagodba. Naša prijavljena tražbina 

iznosi 70.000,00 kuna. Inače, za ovaj poslovni prostor gdje se nalazi Konzum 

ima zainteresiranih koji bi ušli u zakup. Vidjet ćemo kako će se odvijati daljnja 

situacija po pitanju Konzuma pa ćemo po tome postupiti. 

PREDSJEDNIK: Da li ima dodatnih pitanja po ovoj točki dnevnog reda? 

Ako nema, dajem na glasovanje. Tko je „za“ predloženu Odluku? Konstatiram 

da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova glasovalo „za“ 

te se donosi 

 

ODLUKA 

o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

MARIO HUDIĆ: Naša je obveza da donesemo Odluku o načinu 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine 

Koprivnički Bregi, a takvu Odluku moraju donijeti sve jedinice lokalne 

samouprave. Prijedlog ove naše Odluke je usklađen sa Odlukom Grada 

Koprivnice, jer smo s njima razgovarali o zajedničkom modelu upravljanja 

ovom komunalnom djelatnošću. Tu bi se uključile i druge Općine, odnosno neke 

su se već uključile. To znači da bi  Komunalac osigurao sve što treba za 

provođenje ovih usluga prikupljanja otpada. Što se tiče ljudi, troškovno ne 

dolazi do nikakvih povećanja, a mogu se i smanjiti troškovi, tako da bi to bilo 

dobro i za nas i za Komunalac. To se sve treba riješiti do 1. studenog ove 

godine. 

JASNA KLASAN: Ovim bi se riješio i problem reciklažnog dvorišta, 

glomaznog otpada, spremnika za otpad i ostale bitne stvari. 

MARIO HUDIĆ: Treba reći da zeleni otoci ostaju i dalje za korištenje, 

kao i spremnik za tekstil. 

JASNA KLASAN: Planira se kontejner za glomazni otpad, a jednom 

godišnje bi se išlo od kuće do kuće. Novitet je i preuzimanje rabljenog 

namještaja. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kada će se mještani Općine informirati o ovome i 

na koji način? 
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JASNA KLASAN: Svaki građanin će dobiti letak, bit će organizirane 

aktivnosti oko izobrazbe u Općini, naročito će biti organizirane edukacije za 

djecu. Također smo naručili izradu novog Plana gospodarenja otpadom. 

PREDSJEDNIK: Ako više nema pitanja niti prijedloga po ovoj točki 

dnevnog reda, dajem prijedlog ove Odluke na glasovanje. Tko je „za“? 

Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 

glasovalo te se donosi  

 

ODLUKA 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

 miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na podučju Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu ste dobili tekst Analize 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. 

godini. Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo usvaja godišnju analizu stanja 

sustava civilne zaštite. Nadam se da ste ju pročitali i proučili.Tko je „za“? 

Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 

glasovalo „za“ te se donosi 

 

ANALIZA STANJA 

sustava civilne zaštite na području 

Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

Analiza stanja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK: Također ste u materijalima za sjednicu dobili Plan 

razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Koprivnički Bregi za 2018. 

godinu. U ovom Planu se navode planairane aktivnosti svih sudionika 

uključenih u sustav civilne zaštite u 2018. godini. 

VEDRAN PINTARIĆ: Trebalo bi napraviti ove godine smotriranje 

postrojbe civilne zaštite, kao i organizirati zajedničku vježbu. 

PREDSJEDNIK: Dajem prijedlog ovog Plana na glasovanje. Tko je „za“? 

Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 10 članova 

glasovalo „za“ te se donosi 

 

PLAN RAZVOJA 

sustava civilne zaštite na području 

Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu 
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Plan razvoja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

MARIO HUDIĆ: Prvo bih vam htio dati nove informacije o kapitalnim 

projektima na kojima se radi. Bilo je svečano potpisivanje Ugovora za projekt 

financiranja izgradnje nerazvrstanih cesta za Mjeru 7.2. Iznos financiranih 

sredstava je 357.000,00 kn. Uskoro će ići natječaj za javnu nabavu za ove 

radove. Što se tiče Mjere 7.4. do kraja mjeseca će biti objava rezultata, tu smo 

prijavili izgradnju pješačke staze u Glogovcu. Za nerazvrstane ceste smo 

prijavili više dionica, ali su se na kraju mogla dobiti sredstva samo za jednu 

dionicu i to u 100% - tnom iznosu. Kao i svake godine, Ministarstvo 

regionalnog razvoja je raspisalo  natječaj, tu ćemo prijaviti 2 projekta i to za 

izgradnju parkirališta uz groblje u Glogovcu i za izgradnju pješačke staze – 

Etapa 1 u Bregima. Grad Koprivnica je potvrdio da bi oni odradili javnu rasvjetu 

i pješačku stazu od Miklinovca do početka Bregi. Ponovo će biti raspisane 

Mjere 7.2. i 7.4., ali će biti nešto modificirane. Na Mjeru 7.4. bi mogli prijaviti 

nadogradnju vrtića. Što se tiče projekta „Kultura u centru“ na koji su se prijavile 

neke naše udruge, do 28.2. ga treba aplicirati. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kada bi se trebali spojiti Miklinovec i Bregi? 

MARIO HUDIĆ: Nama to ovisi o rezultatima natječaja, a što se tiče 

Grada Koprivnice njima to nije problem, nadam se da će se do kraja godine to 

realizirati. 

ĐURĐICA MUSTAF: Da li će se ljudima ponuditi sklapanje ugovora, 

koji imaju svoje parcele, za izgradnju pješačke staze – Etapa 1 u Bregima. 

MARIO HUDIĆ: Ljudima će se ponuditi ugovori, a da li će ljudi tražiti 

novčanu naknadu ili ne to ćemo vidjeti. 

JASNA KLASAN: Samo bih vas obavijestila da se LAG-ovi natječaji 

prolongiraju zasad. 

DENIS ZAGRAJSKI: Da li će se koristiti ova sredstva za nerazvrstane 

ceste i za Glogovac i Jeduševac. 

MARIO HUDIĆ: Mogle su se prijaviti nerazvrstane ceste samo za Brege 

jer su rješeni imovinsko – pravni odnosi. Moraju biti zadovoljeni svi uvjeti iz 

natječaja kod prijave. 

DENIS ZAGRAJSKI: Kada se bude radilo parkiralište kod groblja u 

Glogovcu, moglo bi se asfaltirati do „prugice“, odnosno do Vesne Đinić. Što je s 

proširenjem vodovoda u Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ: Uskoro bi trebali početi radovi na proširenju vodovoda, 

problem su KC Vode i ostali. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kako idu radovi na prostorijama udruge žena? 

MARIO HUDIĆ: Iznutra je sve napravljeno, još se čeka vanjsko uređenje. 

ĐURĐICA MUSTAF: Da li ide i novi namještaj? 

MARIO HUDIĆ: To zasad ne ide. 
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VEDRAN PINTARIĆ: U kući i dvorištu Josipa Janekovića, u Gupčevoj 

ulici u Bregima, namnožile su se životinje, sve je zarašteno, susjedi radi toga 

imaju problema. Inače kuću nitko ne održava. 

DEJAN PLANTIĆ: Centar za socijalnu skrb u Koprivnici je o ovome više 

puta obaviješten, oni sada nemaju čovjeka koji bi to uređivao. Mi kosimo travu 

na javnoj površini gdje možemo i smijemo. Centar za socijalnu skrb je vlasnik te 

kuće i parcele. 

MARIO HUDIĆ: Trebalo bi još jednom obavijestiti Centar za socijalnu 

skrb o ovom problemu i vidjeti što se može učiniti. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kako stojimo sa zbrinjavanjem pasa lutalica u Općini? 

STJEPAN SRŠEK: Bili smo na sastanku u Veterinarskoj stanici vezano 

za ovu temu. Općina će morati preuzeti čipiranje pasa. Dakle, trebat će prvo 

ustanoviti broj pasa u Općini kako bi se nakon toga mogli čipirati. 

JASNA KLASAN: Za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća će se pripremiti 

odluka kojom će se riješiti ova problematika.  

 

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

predsjednik je završio sjednicu u 20,35 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                           Darko Sobota 

 


