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Z A P I S N I K 

od 10. rujna 2018. 

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u 

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

za sastanke, s početkom u 19,30 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-01/18-01/05, URBROJ: 

2137/08-18-1 od 4. rujna 2018. godine. 

 

PRISUTNI: 

     a) članovi Općinskog vijeća: 

1. Tomislav Tomiek 

2. Miroslav Sarić 

3. Darko Sobota 

4. Dražen Papac 

5. Mario Kovač 

6. Maja Solina 

7. Denis Zagrajski 

8. Velimir Pintarić 

9. Đurđica Mustaf 

10. Vedran Pintarić 

   

ODSUTNI: Snježana Kuhar – 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Koprivnički Bregi za 2018. godinu. 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  na Sporazum o uređenju 

međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Vrapčić dječjeg vrtića Đelekovec. 
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3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Koprivnički Bregi – projekt za 2. LAG Natječaj iz LRS. 

4. 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 8. sjednice Općinskog vijeća? 

 PREDSJEDNIK: Konstatiram da nema primjedbi na zapisnik pa 

prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

MARIO HUDIĆ: U materijalima vidite da su prihodi za prvo polugodište 

ove godine 2.332.597,00 kuna i to su većim dijelom prihodi od poreza. Rashodi 

za navedeno razdoblje su 2.280.186,00 kuna, dakle, ostvaren je višak prihoda od 

52.411,00 kuna. Što se tiče projekata, pokrenuli smo razgovore s nadležnim 

Ministarstvom za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Glogovcu. Također 

ovo Ministarstvo traži od Hrvatskih cesta da se pokrene realizacija ovog 

projekta. Ovo je pozitivna vijest, a mi ćemo tražiti da 100 % financiraju ovaj 

projekt. Projektna dokumentacija je gotova za izgradnju parkirališta uz groblje u 

Glogovcu, a dobili smo i građevinsku dozvolu. Za dječji vrtić smo dobili 

180.000,00 kuna od Ministarstva za demografiju.Za izgradnju pješačke staze u 

Bregima – Etapa 1, dobili smo od Ministarstva regionalnog razvoja 150.000,00 

kuna, pred dobivanjem smo građevinske dozvole, a kroz mjesec dana bi mogli 

već raspisati natječaj. Ova izgradnja će ići u dvije faze. Sve ostalo ide po planu. 

MIROSLAV SARIĆ: Kada bi mogli dobiti stazu u Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ: Teško je reći za rokove. 

MIROSLAV SARIĆ: Kada će početi izgradnja parkirališta uz groblje u 

Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ: Najrealnije je iduće godine, na proljeće. Mi smo sve 

projekte prijavili, ali negdje smo dobili, a negdje nismo. Moje je mišljenje o 

natječajima za EU fondove, da je sve to velika katastrofa. 

MAJA SOLINA: Koliko smo dobili sredstava unatrag nekoliko godina? 

MARIO HUDIĆ: Unatrag nekoliko godina sigurno smo dobili milijun 

kuna. Kao što sam već rekao, razlog nedobivanja sredstava je nedostatak 

sredstava, a ne radi projekata. 

ĐURĐICA MUSTAF: Bili smo nisko na tablici i zato nismo dobili 

sredstva. Tko garantira da će dobro proći razgovori sa Hrvatskim cestama i da će 

se raditi pješačka staza u Glogovcu? 

MARIO HUDIĆ: Bili smo nisko na tablici radi njigovog lošeg bodovanja 

jer nisu gledali važnost projekta. 

PREDSJEDNIK: Dajem prijedlog Polugodišnjeg izvještaja za 2018. 

godinu na glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova 
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Općinskog vijeća, 8 članova glasovalo „za“, a 2 člana su „suzdržana“ te se 

donosi  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu 

 

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

 

Točka 2. 

MARIO HUDIĆ: Svi ste već upoznati da je Općina Drnje izašla iz dječjeg 

vrtića Vrapčić. Dogovoreno je između načelnika Općina osnivača da će centrala 

biti u Đelekovcu, a dobili ste u materijalima prijedlog Sporazuma o uređenju 

međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Vrapčić dječjeg vrtića Đelekovec. 

Ovaj tekst Sporazuma su prihvatile sve Općine – osnivači. Molim vašu 

suglasnost na ovaj Sporazum. 

PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja, dajem prijedlog ovog Sporazuma na 

glasovanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova Općinskog 

vijeća, svih 10 glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa 

iz redovne djelatnosti VRAPČIĆ dječjeg vrtića Đelekovec 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

MARIO HUDIĆ: Po ovom prijedlogu Odluke, Općine – članovi LAG-a 

„Podravina“ bi sudjelovale sa istim iznosom sredstava, odnosno Općine bi se 

javljale sa svojim projektima, a sve bi dobile oko 140.000,00 kuna. Natječaj je 

dosta usko napravljen i ne mogu ići neki projekti. Mi smo htjeli prijaviti 

parkiralište uz groblje u Glogovcu, ali su rekli u LAG-u da se za parkirališta ne 

može prijaviti projekt. Radi toga ćemo morati prijaviti projekt postavljanja 

ograde na groblju u Bregima za koji imamo napravljen troškovnik. Cijena po 

ovom troškovniku je 200.000,00 kuna. 

DENIS ZAGRAJSKI: Koliko bi koštala ograda u Glogovcu? 

VELIMIR PINTARIĆ: Predlažem da se napravi troškovnik i potrebna 

dokumentacija za ogradu u Glogovcu pa ako opet dođu neka sredstva iz LAG-a 

da se to može prijaviti. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“? Konstatiram da je od 10 prisutnih članova 

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

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Koprivnički Bregi – projekt 
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„ postavljanje ograde na groblju u Koprivničkim Bregima „ 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

TOMISLAV TOMIEK: Za gospodarske objekte bi trebalo smanjiti 

komunalni doprinos. 

MARIO HUDIĆ: Mogla bi se napraviti kategorizacija zgrada za 

gospodarske objekte. 

Dalje je TOMISLAV TOMIEK pitao za šodranje puteva u Općini 

Koprivnički Bregi. 

STJEPAN SRŠEK je pojasnio gdje se sve šodralo te naveo kako se puno 

šodralo po putevima Općine. 

TOMISLAV TOMIEK: Zašto ne uvedemo komunalnu naknadu na klijeti 

barem za održavanje puteva u goricama? 

MARIO KOVAČ: Mi sa ljudima razgovaramo i dogovaramo i sami 

skupljamo novac za održavanje puteva. Što se čeka sa kopanjem graba od 

Glogovca prema Bregima? 

MARIO HUDIĆ: ŽUC izjavljuje da je to pod njihovom nadležnošću te da 

oni moraju raditi te poslove, a ne mi kao Općina. Svejedno se puno radi po tom 

pitanju od strane Općine. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kako se donijela odluka za sufinanciranje knjiga i 

bilježnica, kako je zamišljena realizacija te odluke? 

MARIO HUDIĆ: Razgovarali smo sa školom kako bi bilo najbolje, a 

odluka je načelnika da se kupe knjige za 1. razred, a bilježnice za sve razrede 

osnovne škole. Komplet udžbenika je 580,00 kuna te je ukupan iznos 20.000,00 

kuna. Još je ostalo novaca na toj stavki. 

ĐURĐICA MUSTAF: Trebalo se na sjednici Općinskog vijeća 

prodiskutirati o tome, jer je to bio prijedlog Mreže. Bio je prijedlog da se djeca 

opreme za školu kao pomoć roditeljima za opremanje djece. 

MARIO HUDIĆ: Nisam za to da se svima kupi sve, jer nisu svi roditelji u 

istoj financijskoj mogućnosti. Čuo sam puno pozitivnih reakcija roditelja na ovu 

kupnju knjiga i bilježnica. 

VELIMIR PINTARIĆ: Moj je prijedlog da se kupi pametna ploča za 

Glogovac. 

MAJA SOLINA: Bilo bi bolje da se kupi računalo za Glogovac, to je moj 

prijedlog. 

ĐURĐICA MUSTAF: Ovo što je navedeno za knjige i bilježnice, to su 

dvije različite stavke i ne treba pretakati sredstva iz stavke u stavku. 

MARIO HUDIĆ: Mi stipendiramo studente, sufinanciramo jaslice, vrtić, 

pri vrhu smo u našoj Županiji za ove socijalne mjere i mislim da smo socijalno 

osjetljivi. 
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MAJA SOLINA: Mene zanima financijsko stanje nakon koncerta Marka 

Perkovića Thompsona. 

MARIO HUDIĆ: Prodano je oko 5000 karata za koncert, bili su radovi na 

nogometnom igralištu, ali to ostaje nogometnom klubu na korištenje. 

ĐURĐICA MUSTAF: Kolika je stvarna cijena ovog koncerta? 

MARIO HUDIĆ: Koncert je koštao 200.000,00 kuna. 

ĐURĐICA MUSTAF: Molim da se za sljedeću sjednicu vijeća pripreme 

kopije dokumenata iz kojih se vidi koliko se prodalo karata od strane Eventima, 

koliko od strane Općine, kao i za sve ostale troškove koji su bili uz koncert. 

MARIO HUDIĆ: Nismo vam dužni podastrijeti sve troškove. 

VELIMIR PINTARIĆ: Podržavam Đurđicu i tražim da se vide svi 

troškovi oko koncerta, znamo da je bilo puno dodatnih troškova. Ako smo na 

gubitku to je trošak Općine. 

ĐURĐICA MUSTAF: Nismo bili informirani o ničemu, sve smo saznali 

iz medija. 

MARIO KOVAČ: Mislim da je Đurđica u pravu, jer nisu u pitanju mali 

novci i trebali smo sve znati i prije i poslije koncerta, kao i sve troškove. Za 

sljedeću sjednicu vijeća tražim sve prihode i rashode. 

DENIS ZAGRAJSKI: Mi nismo odlučivali kada se radilo parkiralište u 

Bregima. 

MARIO HUDIĆ: Nije vam se ništa tajilo na Općinskom vijeću. Radio se 

postupak jednostavne nabave sa potrebnom dokumentacijom. 

MAJA SOLINA: Zanima me da li bude zamjene za pročelnicu? 

ĐURĐICA MUSTAF: Molim da se pripremi za sljedeću sjednicu vijeća 

do kojeg iznosa može načelnik sam odlučivati. 

 

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

predsjednik je završio sjednicu u 21,05 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:               PREDSJEDNIK: 

  Sonja Terzić                           Darko Sobota 

 


