
 

 

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19) i članka 

49. stavka 1. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/13. i 3/18), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi Općinskom vijeću 

Općine Koprivnički Bregi podnosi 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 Rad općinskog načelnika u navedenom polugodišnjem razdoblju odnosio se na: 

 

 aktivnosti na naplati prihoda Proračuna Općine Koprivnički Bregi, 

 izrada Rješenja o naknadi za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru, te 

provođenje daljnjih mjera oko naplate potraživanja, 

 Izrada Rješenja o komunalnom doprinosu, te provođenje daljnjih mjera oko naplate 
potraživanja, 

 sudjelovanje u radu Skupštine „Glasa Podravine“ d.o.o. Koprivnica, 

 sudjelovanje u  radu LAG-a Podravina, 

 obavljanje obveza temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, 

 priprema sjednica Općinskog vijeća,  

 priprema i donošenje Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2021. 

godinu, 

 suradnja sa PORA-om, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja u realizaciji 
razvojnih projekata Općine, 

 provedba kapitalnih investicija:  
- izvođenje radova na nogostupu i oborinskoj odvodnji u Glogovcu, 

- izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta u Koprivničkim Bregima. 

 rješavanje zahtjeva za jednokratne novčane pomoći povodom rođenja djeteta, 

 rješavanje zahtjeva za jednokratne novčane pomoći za osobe slabijeg imovinskog 

stanja, 

 pripremanje natječaja za dodjelu studentskih stipendija, 

 sudjelovanje na kolegijima općinskih načelnika i gradonačelnika Koprivničko-
križevačke županije, 

  vođenje brige o održavanju komunalnog reda na području Općine Koprivnički Bregi, 

  dostava općih akata Općinskog vijeća na objavu u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“, 

 provedba programa javnih potreba u sportu i kulturi, odnosno financiranje udruga s 
području Općine Koprivnički Bregi, 

 sudjelovanje u postupcima izdavanja uporabnih, te građevinskih dozvola kod 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-

križevačke županije, 

 provođenje obveza temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti,  

 poslovi oko izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH  na području Općine Koprivnički Bregi, 



 

 

 provođenje jednostavnih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i 

Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi, KLASA: 

023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017., 

 ostale tekuće obveze vezane za svakodnevno funkcioniranje Općine Koprivnički 
Bregi. 

 

KLASA: 022-05/20-01/ 

URBROJ: 2137/08-20- 

Koprivnički Bregi, 16. ožujka 2020.  

 
 
                   OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

                               Mario Hudić, v.r. 


