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Z A P I S N I K 

od 29. lipnja 2018. 

 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u 

zgradi Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, u sali 

za sastanke, s početkom u 20,00 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-01/18-01/04, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 20. lipnja 2018. 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 

   

ODSUTNI: 

 

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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018. 

godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

2. Donošenje Programa i Plana o izmjenama i dopunama Programa i Plana  za 

područje Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini i to za: 
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- gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

- održavanje komunalne infrastrukture, 

- javne potrebe u predškolskom odgoju, 

- javne potrebe u osnovnom školstvu, 

- javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, 

- utrošak sredstava šumskog doprinosa, 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi. 

3. 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 7. sjednice Općinskog vijeća? 

 PREDSJEDNIK: Konstatiram da nema primjedbi na zapisnik pa 

prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. i Točka 2. 

MARIO HUDIĆ: Prva i druga točka su povezane pa predlažem da ih 

rješimo zajedno. Ovim prvim rebalansom Proračuna  smanjeni su rashodi i 

prihodi, tako da je sada Proračun za 2018. godinu 8.295.500,00 kn, odnosno 

smanjen je za 786.000,00 kn. Rebalans se najviše radio radi kapitalnih projekata. 

Projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu nije prošao, ali su zato 

odmakli pregovori sa Hrvatskim cestama i dalje sa nadležnim Ministarstvom će 

se pregovarati. Mi imamo svu projektnu dokumentaciju i vjerujem da će ove 

godine biti pokrenut ovaj projekat. Također je smanjena stavka rekonstrukcije 

nerazvrstanih cesta, jer smo dobili 350.000,00 kn za samo jednu dionicu. Za 

Etapu 1 pješačke staze u Bregima dobili smo 150.000,00 kn, a s obzirom da je 

cijeli projekat oko milijun kuna, mora se napraviti u dvije faze. Također smo 

dobili 185.000,00 kn za dogradnju vrtića u Bregima od Ministarstva 

demografije. Napravljen je projekat  za izgradnju parkirališta uz groblje u 

Glogovcu, kupljena je parcela za parkiralište, za 40.000,00 kn. Treba naglasiti 

da se u Proračun stavljaju  svi projekti, ali se oni ne mogu svi realizirati. 

Prioritet je izgradnja pješačke staze u Glogovcu. Kod Programa za kulturu je 

maknut projekat „Kultura u centru“. Vjerojatno će natječaj biti poništen jer je 

došlo do nekih grešaka kod provedbe akata udruga. Kupljene su nove sprave za 

dječje igralište u Glogovcu. Kao što znate Općina je financirala produžetak 

vodovodne mreže u Glogovcu, sada je to pri kraju. 

DENIS ZAGRAJSKI: Zašto se digla cijena izgradnje parkirališta u 

Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ je objasnio da je sve uključeno u toj cijeni. 

ĐURĐICA MUSTAF: Zašto je došlo do povećanja cijene za izgradnju 

parkirališta uz zgradu Općine? 
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MARIO HUDIĆ: Radila se dodatno upojna graba, radila se i nova ograda 

uz susjednu parcelu, nevezano za ovaj projekt. Uređen je dvorišni objekat i 

izvana i iznutra. 

ĐURĐICA MUSTAF pita za problem WC-a za udruge koji nije 

napravljen. 

MARIO HUDIĆ: Ako bude potrebe, dodatno će se napraviti WC. 

ĐURĐICA MUSTAF pita za povećanje stavke za osnovno školstvo od 

10.000,00 kn. 

MARIO HUDIĆ: Kupili su se ormarići za školu i pametna ploča. 

ĐURĐICA MUSTAF: Samo bi sugerirala za kupnju bilježnica prije 

početka školske godine te da se vidi koliko ih se bude moglo kupiti. 

MAJA SOLINA: Mislim da je bolje kupiti pametnu ploču, nego da se 

kupe bilježnice. 

VELIMIR PINTARIĆ: Predlažem da se kupe školske knjige pa da ostanu 

i za daljnje generacije. 

ĐURĐICA MUSTAF: Pita za povećanje stavke za plaće u rebalansu 

Proračuna. 

MARIO HUDIĆ: Povećana je radi javnih radova, odobreni su javni radovi 

za 3 radnika. 

ĐURĐICA MUSTAF: Također me zanima povećanje stavke za 

općinskog načelnika i Općinsko vijeće. 

LJUBICA GODEK i MARIO HUDIĆ su objasnili da je povećan trošak 

reprezentacije radi predstojećeg koncerta. 

MARIO HUDIĆ: Napravljena je simulacija za kupnju 6000 karata za 

koncert. 

ĐURĐICA MUSTAF: Samo bi ukazala na tehničku grešku u rebalansu 

Proračuna da se može ispraviti. 

PREDSJEDNIK: Ako više nema pitanja, dajem zajedno prijedlog 

rebalansa Proračuna i izmjena programa na glasovanje. Tko je «za»? 

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

glasovalo „za“ te se donose 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu 

I projekcije za 2019. i 2020. 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 2018. godini 
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PROGRAM 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i 

civilnoj zaštiti na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Bregi u 2018. godini 

 

PLAN 

o izmjenama Plana 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.  

 

Točka 3. 

MARIO HUDIĆ: Imam nacrt programa za Dan Općine koji ću vam sada 

pročitati. Svečana sjednica se predlaže za 14. 8. u 19,00 sati, to je utorak. 

Sljedeći dan je slobodan, radi blagdana. Bilo bi dobro ako imate prijedloge za 

javna priznanja da ih date uz pisano obrazloženje. 

MAJA SOLINA: Ja predlažem za priznanje Općine Josipu Draganić iz 

Glogovca koja se odmah uključila u rad KUD-a Rudar. Predlažem ju za 

uspješno vođenje ŽVS Rudarice te za promociju naselja Glogovac i Općine 

Koprivnički Bregi. Već je puno  doprinijela svojim aktivnostima. Također 

predlažem za priznanje Općine Ivana Petrasa iz Glogovca za poseban doprinos i 

potporu u promicanju razvoja vatrogastva tijekom 2017. godine.  

ĐURĐICA MUSTAF: Za Zlatnu plaketu Općine predlažem Marijana 

Severa iz Koprivničkih Bregi, za doprinos i promicanje vatrogastva te za 

dugogodišnju požrtvovnost i predanost vatrogasnom radu. Također predlažem 

za Zlatnu plaketu Općine Udrugu branitelja radi promicanja vrijednosti 

Domovinskog rata te za ukupni doprinos razvoju Općine. 



 5 

VEDRAN PINTARIĆ: Ja predlažem za Zlatnu plaketu OPG Grošek iz 

Glogovca, radi iznimnih postignuća u proizvodnji vrhunskih voćnih rakija i 

kupinovog vina. 

PREDSJEDNIK: Dajem sve ove prijedloge na glasovanje. Tko je „za“? 

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

glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa Općine Koprivnički Bregi 

 

- gospodinu Marijanu Severu iz Koprivničkih Bregi 

- Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – 

Ogranak Općina Koprivnički Bregi 

- OPG-u Grošek iz Glogovca 

 

Odluke se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

   

VELIMIR PINTARIĆ: Sve se više doseljava romske populacije u 

Koprivničke Brege. Osim što padaju cijene nekretnina gdje se oni dosele, ima 

sve više problema, a imat ćemo i veće probleme u budućnosti. 

MARIO HUDIĆ: Oni kupuju stare, jeftine kuće, vrijednosti do 10.000 

eura, ali zasad to kod nas nisu tako veliki problemi. Ja sam prije nekoliko 

tjedana razgovarao o tome sa Franjom Horvatom te molio da se upozori Rome 

na njihovo ponašanje. Razgovarao sam o tome i sa policijom, oni izlaze po 

dojavi i prijavi.  

ĐURĐICA MUSTAF: Predlažem da se kupi kuća Damira Šegrca, koja je 

uz zgradu Općine, za neke buduće potrebe Općine. 

MARIO HUDIĆ: Moramo razmisliti o ovom prijedlogu. 

MARIO KOVAČ: Problem su kuće u kojima nitko ne živi, ako što je 

Profino imanje, tamo je sve strašno zarašteno. 

DEJAN PLANTIĆ: Po Zakonu ćemo mi biti dužni održavati takve kuće, 

kao što je slučaj sa kućom Jadanovića. 

TOMISLAV TOMIEK: Pitao bih za orahe koji rastu uz put, a koji još nisu 

porušeni, a smetaju na putu. 

MARIO HUDIĆ: Dejan će napisati dopis da u roku od 5 dana poruše te 

orahe. 

TOMISLAV TOMIEK pita zašto još nije donesen novi Program 

raspolaganja državnom zemljom. 

MARIO HUDIĆ: Naša zemlja je sva u zakupu sa važećim ugovorima, a u 

budućnosti se sva državna zemlja može rasprodati. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kada će biti postavljen prometni znak? 

DEJAN PLANTIĆ: Znakovi će biti postavljeni čim počnu javni radovi, a 

trebali bi uskoro početi. 
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Budući da je dnevni red iscrpljen i više se nitko nije javio za riječ, 

predsjednik je završio sjednicu u 21,25 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                           Darko Sobota 

 


