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Z A P I S N I K 

od 29. ožujka 2018. 

 

sa 6. 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: 021-01/18-01/02, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 22. ožujka 2018. 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 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 Odluke o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine 

Koprivnički Bregi. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 

(priloženo Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi za 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine). 
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3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu (priloženo Izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi za razdoblje 

2010. – 2018. za 2017. godinu. 

4. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa i Plana u 

2017. godini za: (priložena sva Izvješća o izvršenju) 

- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u sportu, 

- javne potrebe u kulturi, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- utrošak šumskog doprinosa, 

- protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

5. Donošenje Odluke o odabiru  najpovoljnije ponude za održavanje – šodranje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Bregi (priložen Zapisnik sa 

otvaranja i razmatranja ponuda). 

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne 

rasvjete na području Općine Koprivnički Bregi (priložen Zapisnik sa otvaranja i 

razmatranja ponuda). 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, Podružnica „Potočić“ 

Koprivnički Bregi (priložen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. 

godinu, za Podružnicu „Potočić“ Koprivnički Bregi). 

8. 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 5. sjednice Općinskog vijeća? 

 PREDSJEDNIK: Konstatiram da nema primjedbi na zapisnik pa 

prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1.  

MARIO HUDIĆ: Prijedlog ove Odluke je donesen po zakonskim 

odredbama, a sve općine i gradovi trebaju tako postupiti. Općina će financirati u 

potpunosti mikročipiranje pasa i sredstva za mikročipiranje pasa se moraju 

osigurati u Proračunu Općine. Neki žitelji Općine su već napravili čipiranje 

svojih pasa pa će im Općina vratiti ta sredstva. 

STJEPAN SRŠEK: Došla su tumačenja iz nadležnog Ministarstva po 

kojima se psi moraju sterilizirati, jedino ne moraju sterilizirati svoje pse ljudi 

koji se bave uzgojem pasa. 
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SNJEŽANA KUHAR: Imam primjerak letka sa sažetkom bitnih 

informacija sa prijedlogom da se podijeli ljudima kako bi se upoznali i educirali. 

VELIMIR PINTARIĆ: Žalosno je da se više brine o životinjama nego o 

ljudima. 

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 financiranju mikročipiranja pasa 

na području Općine Koprivnički Bregi   

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

MARIO HUDIĆ: Dobili ste tekst izvješća o radu općinskog načelnika za 

drugu polovicu 2017. godine. Tu su pobrojane aktivnosti koje su se provodile, u 

kojima sam sudjelovao, ja se fokusiram na financijski dio, na projekte i na 

operativni dio. Financijski dio u ovom razdoblju je bio dobar, za projekte ću reći 

nešto kasnije, a što se tiče svakodnevnih potreba, tu sam da udovoljim žiteljima. 

ĐURĐICA MUSTAF: Mi članovi Mreže ćemo glasati „protiv“ ovog 

izvješća jer tu nisu pobrojani konkretni poslovi općinskog načelnika. Također u 

tom razdoblju nije bio dobar odnos načelnika prema meni, na primjer, načelnik 

nije sudjelovao u radu LAG-a Podravina, jedino je radio na izbacivanju mene iz 

LAG-a. 

MARIO HUDIĆ: Tu su samo pobrojane aktivnosti, a ja sam na svakoj 

sjednici podnosio izvješće o svemu što se radilo i što se planira. 

ĐURĐICA MUSTAF: Tu se ne radi o osobnim stvarima, već o odnosu 

prema vijećnicima i ostalom.  

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ ovo Izvješće, odnosno za Zaključak o 

usvajanju Izvješća načelnika? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, 8 članova glasovalo „za“, a 2 člana su glasovala „protiv“ te se 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine  

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

MARIO HUDIĆ: Svi ste dobili u materijalima tekst Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine za 2017. godinu. Počela je izrada novog 
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Plana gospodarenja otpadom za Općinu Koprivnički Bregi. Zatim, u suradnji sa 

Gradom Koprivnica i nekim Općinama, prijavili smo projekt edukacije o načinu 

sakupljanja otpada za žitelje naše Općine. Komunalac će kao komunalno 

poduzeće obavljati sve što bude potrebno kod sakupljanja i odvajanja otpada, jer 

su tu potrebna velika sredstva koje Općine nemaju. 

TOMISLAV TOMIEK: upozorava na sve što je uključeno u cijenu. 

VELIMIR PINTARIĆ objašnjava da cijena mora biti razrađena i treba se 

iz nje vidjeti što sve uključuje. 

PREDSJEDNIK: Da li ima dodatnih pitanja? 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 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu 

 

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

PREDSJEDNIK: Također ste u materijalima za ovu sjednicu dobili sva 

Izvješća o izvršenju pojedinih Programa i Plana u 2017. godini. Potrebno je 

donijeti Zaključke o usvajanju ovih Izvješća pa vas molim da se izjasnite o 

ovome. 

PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja, tko je „za“? Konstatiram da je od 10 

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

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi 

u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 
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ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2017. godini 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Koprivnički Begi u 2017. godini  

 

Zaključci se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK: Dobili ste tekst Zapisnika sa otvaranja i razmatranja 

ponuda za održavanje – šodranje nerazvrstanih cesta na području naše Općine. 

Molim Sonju da nam pojasni provedeni postupak. 

SONJA TERZIĆ: U roku su dostavljene dvije ponude i to poduzeća Jug 

d.o.o. iz Domaja 15 i poduzeća Koming d.o.o. iz Koprivnice, Pavelinska 38. 

Obje ponude su pravovaljane i prihvatljive, a s obzirom da ponuda Kominga 

d.o.o. iz Koprivnice ima nižu cijenu, predlaže se izbor njihove ponude kao 

najpovoljnije. 

MIROSLAV SARIĆ: Koming bi mogao biti bolji što se tiče radova, a sa 

radom poduzeća Mod smo dosta zadovoljni. 

PREDSJEDNIK: Da li ima dodatnih pitanja? 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 odabiru najpovoljnije ponude za održavanje – šodranje 

nerazrvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

SONJA TERZIĆ: Također ste dobili Zapisnik sa otvaranja i razmatranja 

ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Koprivnički Bregi. U 

roku za dostavu ponuda je dostavljena jedna ponuda i to poduzeća Mod d.o.o. iz 
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Koprivnice, Franje Mraza 8. Povjerenstvo je pregledalo ovu ponudu te je 

konstatirano da je ponuda pravovaljana i prihvatljiva te se predlaže da se 

odabere kao najpovoljnija. 

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 odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete 

na području Općine Koprivnički Bregi  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

MARIO HUDIĆ: Što se tiče vrtića, odnosno Podružnice „Potočić“ 

Koprivnički Bregi, ostvaren je višak prihoda i primitaka pa predlažem da se 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu usvoji. Vidjeli ste u 

medijima da je Općina Drnje izašla iz Mreže vrtića i osnovat će svoj vrtić. Mi 

smo imali zajednički sastanak načelnika, predložena su neka rješenja. Načelnik 

Općine Drnje nije bio zadovoljan sa radom uprave vrtića, a mi nastavljamo sa 

ovakvim načinom rada uprave vrtića. Jedna od Općina je dužna uvrstiti vrtić u 

svoj Proračun, to je tzv. konsolidacija vrtića. Bio je prijedlog na sastanku da to 

rotira svake godine iz Općine u Općinu. Načelnik Općine Gola je ponudio 

smještaj za upravu vrtića. Inače, po nalazu revizije su nađene neke nepravilnosti 

u radu vrtića, reviziju je naručio načelnik Općine Drnje. Predlaže se temeljito 

ispitati sve aspekte rada vrtića i ravnateljice, a moguće su promjene u upravi 

vrtića.  

PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja? Ako nema, dajem prijedlog 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 na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

„Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu 

Podružnica „Potočić Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

MARIO HUDIĆ: Dat ću vam informacije o projektima koji se provode od 

zadnje sjednice Općinskog vijeća. Na javni poziv Ministarstva graditeljstva 

prijavljena je izgradnja parkirališta uz groblje u Glogovcu. Na javni poziv 

Ministarstva regionalnog razvoja prijavljena je izgradnja pješačke staze – Etapa 
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1. Kao što vam je već poznato provodi se projekt „Kultura u centru“, po pozivu 

Ministarstva kulture. Na javni poziv Ministarstva demografije prijavljen je 

projekt dogradnje vrtića. Što se tiče izgradnje pješačke staze u Glogovcu za 

Mjeru 7.4., od 500-tinjak projekata, prošlo je samo 100-tinjak projekata, jer nije 

bilo dosta financijskih sredstava.Tu su stavili mogućnost prijave raznih 

projekata kao što je obnova domova i ostalo. Po izjavi direktora Hrvatskih cesta 

imaju u planu natječaj za izgradnju pješačke staze u Glogovcu. U 10. mjesecu će 

također biti poziv MUP-a za financiranje projekata izgradnje pješačkih staza, a 

to bi bila 2. opcija, a 3. opcija je da se u Proračunu Općine planira kreditno 

zaduženje za ovaj projekat koji je vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Tako da će se 

to riješiti na neki od ovih načina. 

STJEPAN SRŠEK: Dobili ste u materijalima za sjednicu izvješće iz 

MUP-a, bilo je postavljeno pitanje na vijeću oko znakova u Glogovcu, sada se 

vidi u ovom izvješću da su znakovi dobro postavljeni.  

MAJA SOLINA: Bilo nam je rečeno da će 90 % proći projekat za stazu u 

Glogovcu, a ta staza je, po mojem mišljenju, najveći prioritet u Općini. 

MARIO HUDIĆ: S obzirom na sve započeto ove godine, to ne možemo 

sada povući jer smo se prijavili na pozive  i natječaje, ali ćemo vidjeti u 2. 

polovici godine. 

ĐURĐICA MUSTAF: Na tom projektu radimo od početka, dakle, već 

barem 8 godina i to je najvažnije pitanje. Molim kopiju Odluke za sve vijećnike 

iz koje se vidi da se odbija Općina i razlog odbijanja. 

MARIO HUDIĆ: Meni je bilo rečeno da ćemo 100 % dobiti sredstva. 

DENIS ZAGRAJSKI: Kako Općina Kalnik dobiva tolika sredstva za 

svoje projekte, pitat ću načelnika za savjet. Sa državnim cestama treba vidjeti 

kada bi se išlo sa natječajem  za izgradnju pješačkih staza. 

ĐURĐICA MUSTAF: Treba procijeniti prioritete u projektima, tu smo se 

svi složili, ako je sigurnost prioritetna, trebalo bi pričekati sa drugima 

projektima. 

MARIO HUDIĆ: Bili ste na vrijeme upoznati sa svim projektima koji su 

se prijavljivali. 

MIROSLAV SARIĆ: Ako se ne uspije na drugi način, neka se planira u 

Proračunu za 2019. godinu. 

VELIMIR PINTARIĆ: Treba probati na sve načine da se nađe rješenje pa 

makar preko medija ili prosvjedom. 

VEDRAN PINTARIĆ: Zanima me rješenje za kuću Janeković te me 

zanima oko koncerta Marka Perkovića Thompsona. 

DEJAN PLANTIĆ: Što se tiče kuće Janeković, biti će u 4. mjesecu sve 

očišćeno u dvorištu, od strane djelatnika Centra za socijalnu skrb, obećali su 

najmanje 2 puta godišnje.  

MARIO HUDIĆ: Igrom slučaja je uspostavljen kontakt sa menadžerom te 

zahvaljujući kontaktu „Pajdaša“ sa Markom Perkovićem Thompsonom. 
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Potencijalan datum koncerta je 18. kolovoza, za koncert bi se prodavale 

ulaznice. 

MAJA SOLINA: Koja je cijena nastupa? 

MARIO HUDIĆ: Cijena nastupa je 200.000,00 kn + PDV. Procjena je da 

bi došlo 7000 ili 8000 ljudi na koncert, a ulaznica bi bila otprilike 70,00 ili 80,00 

kn. 

VEDRAN PINTARIĆ: Trebalo bi nakon koncerta uložiti u NK Mladost i 

sanirati igralište. 

ĐURĐICA MUSTAF: Da li je kontaktiran MUP za sigurnost koncerta? 

MARIO HUDIĆ: Naravno da je kontaktiran. 

SNJEŽANA KUHAR: Tu bi se mogle uključiti i naše udruge. 

MARIO HUDIĆ: To će biti promocija naše Općine. 

DENIS ZAGRAJSKI: Kada će početi radovi na vodovodnoj mreži? 

STJEPAN SRŠEK: Radovi su započeli, cijevi su dostavljene. 

MARIO HUDIĆ: Odmah bi se napravili i šahtovi za priključke. 

MIROSLAV SARIĆ: Gospodin Obranović moli da mu se dozvoli ulaz sa 

igrališta u Glogovcu, a on bi dao svoju zemlju sa igrališta. 

STJEPAN SRŠEK: Sretan Uskrs svima. 

MARIO HUDIĆ: I ja se pridružujem čestitkama povodom Uskrsa. 

 

 

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 

 


