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Z A P I S N I K 

od 25. svibnja 2018. 

 

sa 7. 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: 021-01/18-01/03, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 15. svibnja 2018. godine. 

 

PRISUTNI: 

     a) članovi Općinskog vijeća: 

1. Tomislav Tomiek 

2. Miroslav Sarić 

3. Snježana Kuhar 

4. Dražen Papac 

5. Mario Kovač 

6. Maja Solina 

7. Denis Zagrajski 

8. Velimir Pintarić 

9. Vedran Pintarić 

   

ODSUTNI: Darko Sobota i Đurđica Mustaf – 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 

potpredsjednik Općinskog vijeća Miroslav Sarić i pozdravlja sve prisutne. 

POTPREDSJEDNIK napominje da se uz predloženi dnevni red, predlažu 

i dvije točke za dopunu dnevnog reda i to umjesto točke 6. „Razno“ predlaže se 

pod točkom 6. „Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Koprivnički Bregi i Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije za Općinu Koprivnički Bregi.“, a pod točkom 7. 

se predlaže „Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka  djece sa 

područja Općine Koprivnički Bregi u svim podružnicamma „Vrapčić“ dječjeg 

vrtića Drnje.“. Pod točkom 8. bila bi točka „Razno“. 

 

POTPREDSJEDNIK: Sa navedenom dopunom predlažem sljedeći 

 



 2 

D N E V N I   R E D : 

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički 

Bregi za 2017. godinu. 

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Bregi 

za 2017. godinu. 

3. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine 

Koprivnički Bregi. 

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Koprivnički Bregi. 

5.Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Koprivnički Bregi. 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija Općine Koprivnički Bregi i Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije za Općinu Koprivnički Bregi. 

7. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece sa područja 

Općine Koprivnički Bregi u svim podružnicama „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje. 

8. Razno. 

  

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

dnevni red jednoglasno usvojen (9 glasova «za»). 

POTPREDSJEDNIK: Dajem zapisnik sa prethodne sjednice na usvajanje. 

Da li ima kakvih primjedbi na zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća? 

 POTPREDSJEDNIK: Konstatiram da nema primjedbi na zapisnik pa 

prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1.  

MARIO HUDIĆ: Što se tiče Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, 

to je ono što je stvarno izvršeno u 2017. godini, odnos prihoda i rashoda 

ostvaren je pozitivno, ostvaren je ukupni višak prihoda od 387.990,72 kn. Neki 

veliki projekti nisu realizirani jer su kasnili natječaji. Porezni prihodi su 

povećani, rashodi su svi negdje na indeksu 100. Sve što je bilo potrebno je bilo i 

realizirano i svima se pomoglo. Prošle godine se pripremala projektna 

dokumentacija koja je donijela troškove, ali to se moralo napraviti da bi se ove 

godine mogli prijaviti na razne natječaje. Izgradilo se parkiralište i nogostup uz 

groblje u Bregima, a također se radila projektna dokumentacija za parkiralište uz 

groblje u Glogovcu. Podmirujemo sve svoje obveze, a imamo i potraživanja kao 

na primjer za komunalnu naknadu, koja čini najveći dio tih potraživanja. Ako 

bude trebalo ići će se na ovrhe. 

VEDRAN PINTARIĆ: Zanima me koliko je trenutno stanje na općinskom 

računu? 

LJUBICA GODEK: Trenutno smo na 950.000,00 kn.   

POTPREDSJEDNIK: Ako više nema pitanja, dajem prijedlog Godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna na glasovanje. Tko je «za»? Konstatiram da je 
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od 9 prisutnih članova Općinskog vijeća, 8 članova glasovalo „za“, a 1 član je 

„suzdržan“ te se donosi 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu   

 

Godišnji izvještaj se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

MARIO HUDIĆ: Samo bih rekao da je donošenje ove odluke formalnost 

koja se mora izvršiti, a nadam se da ćemo i ove godine imati višak prihoda.  

POTPREDSJEDNIK: Tko je „za“ predloženu Odluku? Konstatiram da je 

od 9 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 9 članova glasovalo „za“ te se 

donosi 

 

ODLUKA 

o raspodjeli rezultata poslovanja 

Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

MARIO HUDIĆ: Imamo postojeću Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, a 

sada se ovim prijedlogom nove Odluke ugostiteljske djelatnosti proširuju i 

predvidjelo se duže radno vrijeme tako da se ne moraju donositi zasebna rješenja 

za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata. 

POTPREDSJEDNIK: Da li ima pitanja po predloženoj Odluci? Ako nema 

dajem ju na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 9 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 9 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

MARIO HUDIĆ: Dobili ste u materijalima za ovu sjednicu i prijedlog 

Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naše Općine. U 

ove izmjene i dopune  je ugrađeno sve što bi trebalo riješiti u narednom 

razdoblju, kao na primjer slučaj OPG-a Grošek koji je imao problema sa 

proširenjem podruma. Otprilike 80 % njegove parcele je na građevinskom 

zemljištu, a 20 % je na poljoprivrednom zemljištu, ali Petričević iz Županije je 

rekao da ne može dobiti građevinsku dozvolu. Zatim, jedan od razloga je opet 
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radi eksploatacijskog polja Mosti koje bi trebalo konačno profunkcionirati, a još 

su uvrštene neke stvari koje je trebalo uvrstiti. 

POTPREDSJEDNIK: Ako nema pitanja po ovom prijedlogu, tko je „za“? 

Konstatiram da je od 9 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 9 članova 

glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

SONJA TERZIĆ: Još prošle godine se počela raditi Procjena rizika od 

velikih nesreća za područje naše Općine i sada je konačno dovršena. Procjenu je 

radilo ovlašteno poduzeće „Defensor“ iz Varaždina. Kao što je navedeno u 

uvodnom dijelu ove Procjene, Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji 

ugrožavaju Općinu te se procjenjuju mogućnosti za sprječavanje i uklanjanje 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

POTPREDSJEDNIK: Da li ima pitanja ili nejasnoća? Ako nema, dajem 

na glasovanje. Tko je „za“ predloženu Odluku? Konstatiram da je od 9 prisutnih 

članova Općinskog vijeća, svih 9 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća  

za Općinu Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

SONJA TERZIĆ: Također je izrađen Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija Općine  Koprivnički Bregi, kao i Procjena ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije. Ove dokumente je izradilo ovlašteno poduzeće ING 

INSPEKT d.o.o iz Koprivnice. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija se 

ažurira barem jednom godišnje. 

POTPREDSJEDNIK: Dajem prijedloženu Odluku o usvajanju navedenih 

dokumenata na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 9 prisutnih 

članova Općinskog vijeća, svih 9 članova glasovalo „za“ te se donosi  

 

ODLUKA 

o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Općine Koprivnički Bregi i Procjene ugroženosti od požara 

i tehnološke eksplozije za Općinu Koprivnički Bregi  
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Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

MARIO HUDIĆ: Za izdvajanje vrtića Drnje iz mreže vrtića znate, a 

anonimnom prijavom je pozvana inspekcija prosvjete. Nakon inspekcijskog 

nadzora, ravnateljica vrtića je upozorena da se moraju pridržavati propisanih 

standarda po pitanju broja djece u grupama. Iako svi vrtići imaju viška djece i 

nitko ne poštuje propisane standarde, moralo se tako postupiti. Po standardima 

dječji vrtić u Bregima može upisati najviše 22 djeteta, a imamo prijavljeno 28 

djeteta, znači 6 djeteta su višak. Dvoje djece ima jednog zaposlenog roditelja, a 

kod 4 djeteta su oba roditelja zaposlena. Kako bi pomogli ovim roditeljima, 

predlaže se da se ova djeca mogu upisati u vrtić u Hlebinama koji spada u mrežu 

vrtića „Vrapčić“ Drnje te da se sufinanciraju troškovi vrtića za djecu pod istim 

uvjetima. Dakle, ovo sufinanciranje se isključivo odnosi na mrežu vrtića u kojoj 

se i mi nalazimo. Iduće godine će vjerrojatno biti manje djece pa će ta djeca 

moći opet u vrtić u Koprivničkim Bregima. 

SNJEŽANA KUHAR: Koliki je standard broja djece za jednu tetu? 

MARIO HUDIĆ: Na jednu grupu djece idu dvije tete. 

MARIO KOVAČ: Kakvo je stanje u drugim Općinama? 

MARIO HUDIĆ: Svuda će biti teško jer će djeca ostati bez ogućnosti 

polaska u vrtić. 

POTPREDSJEDNIK: Da li ima pitanja? Ako nema, dajem prijedlog 

Odluke na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 9 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 9 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o sufinanciranju troškova boravka djece sa područja 

Općine Koprivnički Bregi u svim podružnicama 

„Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

MARIO HUDIĆ: Pod točkom „Razno“ ću vas upoznati o svemu što se 

radilo i događalo od zadnje sjednice Općinskog vijeća. Izvršena je parcelacija u 

Glogovcu za izgradnju parkirališta uz groblje. Uskoro će biti gotova građevinska 

dozvola, a cijena za parcelu g. Buhinjaka je 40.000,00 kn. Projekat je prijavljen 

na natječaj Ministarstva graditeljstva. Za projekat nadogradnje vrtića u Bregima, 

ishođenje građevinske dozvole je pri kraju, dobili smo potrebnu suglasnost za 

osnivanje prava građenja te je ovaj projekat prijavljen na natječaj Ministarstva 

za demografiju. Izgradnja pješačke staze od smjera Koprivnice prema Bregima i 

izgradnja pješačkog mosta, košta preko milijun kuna radi pješačkog mosta. Ovaj 

projekat je bio prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i dobili smo od 
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njih 150.000,00 kn, bio sam na potpisivanju ugovora. Ići će se na otkup svih 

čestica, radit će se ugovori, radovi će se podijeliti u nekoliko etapa, npr. u dvije 

etape, prva faza bi bila u vrijednosti 500.000,00 kn pa bi se iskoristila ova 

sredstva od 150.000,00 kn. Što se tiče pješačke staze u Glogovcu, uz magistralu, 

dobili ste svi kopiju odluke iz koje se vidi da je bio u pitanju nedostatak 

sredstava. Bilo je rečeno da ima dovoljno sredstava, a nisu mi jasni ni kriteriji po 

kojima su se sredstva dijelila. Drugi tjedan se planira sastanak sa direktorom 

Regije Sjever Hrvatskih cesta kako bi se i oni uključili u financiranje ovog 

projekta. Oni su upoznati da imamo građevinsku dozvolu i da je vrijednost ovog 

projekta oko 2 milijuna kuna. Pomogla nam je u ovome i prometna policija, 

odnosno uputili su dopis Hrvatskim cestama u kojem i oni iniciraju izgradnju 

pješačko-biciklističke staze  u Glogovcu, s obzirom da je bilo puno prometnih 

nesreća. Meni je ovaj projekat prioritet. Sve ćemo projekte realizirati samo je 

pitanje koji će se prvi realizirati. 

MAJA SOLINA je dala prijedlog da se nabavi jedna pametna ploča, 

kakva je nabavljena za školu u Bregima. 

MARIO HUDIĆ: Vodovod u Glogovcu je manje – više napravljen, a još 

će se raditi jedna trasa. Vidjeli ste izgrađeno parkiralište iza Općine i uređena je 

kuća uz parkiralište. Danas su montirane sprave na dječjem igralištu u centru 

Glogovca. Već su stavljene kamere tako da se ne uništavaju sprave kao do sada. 

DENIS ZAGRAJSKI: Treba staviti upozorenje da je korištenje sprava na 

vlastitu odgovornost. 

VELIMIR PINTARIĆ: Da li će kod izgradnje pješačke staze u Bregima, 

ići samo staza ili će i rasvjeta ići. 

MARIO HUDIĆ: Kada budu išli ovi radovi, dogovorit ćemo se s 

Eklektrom da ide i rasvjeta uz cestu i stazu. 

DENIS ZAGRAJSKI: Smatram da je važnija pješačka staza u Glogovcu, 

a da ova staza u Bregima može pričekati. 

MARIO HUDIĆ: Slažem se s tim, vidjet ćemo kakva će biti daljnja 

situacija. 

SNJEŽANA KUHAR: Molila bih komunalnog redara da stisne nadležne u 

HŽ-u da počnu kositi oko pruge i okolnog područja, jer je sve zarašteno. 

MARIO HUDIĆ: Također treba biti u roku od 14 dana očišćeno dvorište 

Janekovića. 

MARIO KOVAČ je napomenuo da se vozači ne ponašaju u prometu kako 

treba. 

TOMISLAV TOMIEK: Kakvi su to bili problemi sa kopanjem grabe u 

Zlaki? 

STJEPAN SRŠEK: Problem je sa mostovima, trebalo bi dići sve mostove 

pa onda prekopati grabe kako treba. 

TOMISLAV TOMIEK: Da li se radi Program raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem? 
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MARIO HUDIĆ: Sada ćemo popuniti obrasce Programa raspolaganja sa 

zakupom, kako to je u stvarnosti, a ubuduće ćemo vidjeti. 

VEDRAN PINTARIĆ: Vidio sam na facebook-u da je nepokošeno 

groblje u Glogovcu. 

MARIO HUDIĆ: Radi se o 5 % površine koja je bila nepokošena, a to se 

riješilo za dan – dva. 

VEDRAN PINTARIĆ: Još bih pitao za koncert, da li je datum ostao isti i 

da li ostaje cijena karata 70,00 kn? 

MARIO HUDIĆ: Da, to je točno. Karte će se uskoro početi prodavati 

preko Eventima i nešto preko Općine. Maksimum ljudi je 10000, a realno je da 

će doći 7000 ili 8000 ljudi na koncert. Ja sam održao sastanak sa policijom, 

vezano za koncert, koji je bio vrlo konstruktivan. 

VEDRAN PINTARIĆ: Da li se planira održati još sjednica Općinskog 

vijeća prije Dana Općine? 

MARIO HUDIĆ: Biti će još sjednica. 

 

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

potpredsjednik je završio sjednicu u 21,05 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       POTPREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                      Miroslav Sarić 

 


