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Z A P I S N I K 

od 14. rujna 2021. 

 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održane u prostorijama 

Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, s početkom u 19,00 sati. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2137/08-21-1 od 2. 

rujna 2021. godine. 

 

a) članovi Općinskog vijeća: 

PRISUTNI: 

1. Tomislav Tomiek 

2. Siniša Maroševac 

3. Denis Zagrajski 

4. Saša Kragl 

5. Stjepan Sršek 

6. Krešimir Rajtarić 

7. Miroslav Sarić 

8. Krunoslav Krapinec 

  ODSUTNI: 

1. Đurđica Mustaf, (zbog bolesti) 

 

b) ostali prisutni: 

1.  Mato Kuzminski, općinski načelnik 

2.  Jasna Klasan, pročelnik JUO 

4.  Ljubica Godek, referent za računovodstvene poslove 

5.  Dejan Plantić, referent – komunalni redar  

 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi otvara predsjednik Općinskog 

vijeća Siniša Maroševac, pozdravlja sve prisutne i utvrđuje kvorum. 

 

PREDSJEDNIK: Za ovu sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički 

Bregi za 2021. godinu, 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine, 

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

Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

5. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Koprivnički Bregi, 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine 

Koprivnički Bregi, 

7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Općine Koprivnički Bregi, 
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8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

(adaptacija) Društvenog doma u Jeduševcu, 

9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje 

Dječjeg vrtića „Potočić“ Koprivnički Bregi“, 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 

Općinu Koprivnički Bregi u 2020. godini, 

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u ustanovama za 

čuvanje djece predškolske dobi izvan područja Općine Koprivnički Bregi, 

12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine 

Koprivnički Bregi i njihovih zamjenika, objavom javnog poziva za isticanje 

kandidatura za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika,  

13. Podnošenje izvješća općinskog načelnika o radu Općine Koprivnički Bregi za 

tromjesečno razdoblje - lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine. 

14. Razno. 

 

PREDSJEDNIK: Konstatiram da je na sjednici prisutno 8 članova Općinskog vijeća, 

da imamo kvorum i da možemo donositi pravovaljane odluke. 

Nadalje, tko je za predloženi dnevni red? Konstatiram da je dnevni red jednoglasno 

usvojen (8 glasova „za“). 

PREDSJEDNIK: Možemo preći na 1. točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Budući da nitko nema primjedbi na zapisnik sa 2. 

sjednice vijeća dajem isti na usvajanje. Tko je „za“? Konstatiram da je od 8 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te je zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

usvojen jednoglasno. 

 

Točka 2. 

 Uvodno izlaganje u ovu točku dnevnog reda dao je općinski načelnik. Detaljno je 

upoznao prisutne vijećnike sa polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine 

Koprivnički Bregi za 2021. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, a sve 

sukladno članku 109. Zakon o proračunu. 

 U raspravi su sudjelovali Krešimir Rajtarić, Ljubica Godek, Miroslav Sarić i Siniša 

Maroševac. 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu na usvajanje. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 2. točku dnevnog reda? Konstatiram da je od 8 prisutnih 

članova Općinskog vijeća, 4 člana glasovala „za“, 1 član „protiv“ i 3 „suzdržana“ pa 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu nije 

usvojen. 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 

2021. godinu prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

 Uvodno izlaganje u ovu točku dnevnog reda dao je općinski načelnik. Upoznao je 

prisutne sa polugodišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana DV Vrapčić.  

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine na usvajanje. 
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PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 3. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da 

je od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana  Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Upoznala je vijećnike 

da je temeljem 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, 98/19. i 144/20) 

općinskom načelniku propisana obveza da dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću 

izvještaj o svom radu, dok je člankom 49. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21) propisano da 

općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 

ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Sukladno navedenim odredbama u materijalima za 

ovu sjednicu vijeća dostavljeno Vam je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine KLASA: 022-05/21-

01/09, URBROJ: 2137/08-21-1 od 2. rujna 2021. godine. 

 U raspravi su sudjelovali Krešimir Rajtarić, Mato Kuzminski i Denis Zagrajski. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao Zaključak o usvajanju Izvješća 

o radu općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine na usvajanje. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“? Konstatiram da je od 8 prisutnih članova Općinskog 

vijeća, 4 člana glasovala „za“ i 4 člana „suzdržana“, pa Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine nije usvojeno. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, sa Izvješćem o radu 

općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine KLASA: 022-05/21-01/09, URBROJ: 2137/08-21-1 od 2. rujna 2021. godine, prilažu 

se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 14.  Zakona 

o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) 

propisano je da članove i broj članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda predlaže općinsko vijeće. Prijedlog Općinskog povjerenstva dostavili smo Vam u 

materijalima za saziv sjednice. Mandat članova povjerenstva je 4 godine. O njihovu 
imenovanju se obavještava županijsko povjerenstvo. 

 Daljnje rastave nije bilo. 

PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje ovakav prijedlog dopune Odluke o imenovanju 

predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na 

području Općine Koprivnički Bregi. Tko je „za“? Konstatiram da je od 8 prisutnih članova 

Općinskog vijeća, svih  8 članova glasovalo „za“ te se donosi 
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ODLUKA 

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  

prirodnih nepogoda na području Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 4. Odluke o 

osnivanju Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 4/08) propisno je da Socijalno vijeće ima predsjednika i četiri člana 

koje imenuje Općinsko vijeće i to predsjednika imenuje iz redova svojih članova, a ostali 

članovi mogu iz reda stanovništva Općine Koprivnički Bregi. 

 Prijedlog Rješenja ste dobili u materijalima za saziv sjednice. 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Rješenja 

o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Bregi. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 6. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da 

je od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća 

Općine Koprivnički Bregi 

 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

 Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 28. stavkom 

3. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" broj 82/08. i 69/17) propisano je da 

Općina može osnivati općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj 

polici. Stoga ste u sazivu za sjednicu dobili prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i 

članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Koprivnički Bregi. 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Rješenja 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine 

Koprivnički Bregi. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 7. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Koprivnički Bregi 

 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Raspisan je natječaj za 

Mjeru 7.  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

za tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
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Općina se priprema za prijavu sa projektom „Rekonstrukcija (adaptacija) Društvenog 

doma u Jeduševcu. U materijalima smo Vam dostavili prijedlog Odluke čiji je sastavni dio 

Opis projekta iz kojeg se može u detalje iščitati o radovima kojima će Općina uložiti u 

rekonstrukciju (adaptaciju) Društvenog doma u Jeduševcu. Vrijednost ulaganja je 503.998,75 

kuna.  

U raspravi su sudjelovali Siniša Maroševa, Krešimir Rajtarić i Denis Zagrajski. 

Nakon rasprave predsjednik je dao na usvajanje ovu točku dnevnog reda.  

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 8. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Rekonstrukcija (adaptacija) Društvenog doma u Jeduševcu“ 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Općina kao pomoć 

Dječjem vrtiću Potočić iz Koprivničkih Bregi, te stručnom pomoći PORA-e se priprema za 

prijavu još jednog projekta tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a to je opremanje dječjeg vrtića. 

 Za tu prijavu korisnik će biti dječji vrtić i nabaviti će se oprema u vrijednosti 

457.076,25 kuna. Zbog dokaza vlasništva nad građevinom, vrtić će biti prijavitelj, budući da 

je tako lakše zadovoljiti uvjete natječajne dokumentacije. No, sva stručna pomoć oko prijave 

natječaja odrađuje se u suradnji između navedene tri institucije.  

U raspravi su sudjelovali Mato Kuzminski i Krešimir Rajtarić. 

Nakon rasprave predsjednik je dao na usvajanje ovu točku dnevnog reda.  

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 9. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Opremanje dječjeg vrtića u Koprivničkim Bregima“ 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Odlukom o usvajanju 

Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi za 

2020. godinu usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom za 2020. godinu, a 

isto Vam je dostavljeno u materijalima za saziv ove sjednice Općinskog vijeća, te smo ga u 

obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne 

novine" broj 52/18) za prethodnu godinu, a najkasnije do 30. rujna. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Odluke o 

usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Koprivnički 

Bregi za 2020. godinu. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 10. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je od 8 

prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 
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ODLUKA 

o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu 

 

Odluka sa Izvješćem o provedbi Plana prilažu se ovom zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 11. 

Obrazloženje u ovu točku dao je općinski načelnik, te upoznao vijećnike sa 

najavljenim poskupljenjima ekonomske cijene dječjih vrtića, kao i ostalim ustanovama za 

čuvanje djece predškolske dobi. Budući da se 25-ero djece nalazi na listi čekanja, od kojih 21 

dijete nema mogućnosti da polazi dječji vrtić „Potočić“ zbog popunjenih kapaciteta, predlaže 

se donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u ustanovama za čuvanje djece 

predškolske dobi izvan područja Općine Koprivnički Bregi i to počevši s primjenom iste od 

ove pedagoške godine (2020/2021.), pa sve do završetka projekta rekonstrukcije Dječjeg 

vrtića „Potočić“ i formiranja nove skupne unutar DV „Potočić“, te zbrinjavanja te djece kojoj 

nije omogućeno polaženje predškolskog programa unutar postojeće objekta Dječjeg vrtića. 

Do sada smo trošak sufinancirali za boravak djece u jaslicama, a sada bismo to 

omogućili i ostaloj djeci koja se nisu uspjela upisati zbog nedostatka mjesta po postojećim 

skupinama u naš dječji vrtić. 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Odluke 

o sufinanciranju troškova boravka djece u ustanovama za čuvanje djece predškolske dobi 

izvan područja Općine Koprivnički Bregi. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 11. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o sufinanciranju troškova boravka djece u ustanovama za čuvanje djece 

predškolske dobi izvan područja Općine Koprivnički Bregi 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 12. 

Obrazloženje u ovu točku dala je pročelnica JUO Jasna Klasan. Člankom 4. Odluke o 

osnivanju savjeta mladih Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 15/21) propisno je da postupak izbora članova Savjeta mladih 

Općine Koprivnički Bregi i njihovih zamjenika, objavom javnog poziva za isticanje 

kandidatura za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika pokreće Općinsko vijeće. U 

materijalima za saziv sjednice dostavili smo Vam predmetnu Odluku kao i tekst javnog 

poziva sa prilogom – prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta 

mladih Općine Koprivnički Bregi, sa izjavom kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor u 

Općinski savjet mladih Općine Koprivnički Bregi. 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Odluke 

o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Koprivnički Bregi. 

PREDSJEDNIK: Tko je „za“ 12. točku dnevnog reda? Tko je „za“? Konstatiram da je 

od 8 prisutnih članova Općinskog vijeća, svih 8 članova glasovalo „za“ te se donosi 

 

ODLUKA 

o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Koprivnički Bregi 
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Odluka sa tekstom Javnog poziva se prilaže ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

  

Točka 13. 

 Općinski načelnik Mato Kuzminski upoznao je vijećnike sa izvješćem o radu Općine 

Koprivnički Bregi za tromjesečno razdoblje – lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine.  

  Dao je izvješće o troškovima kako slijedi: 

- Lokalni izbori: 82.000,00 kuna, 

- Dan Općine: 16.571,79 kuna, 

- Dergez karavana i pijesak za odbojkaško igralište: 3.212,00 kuna, 

- Uređenje ceste za Lovački dom: 7.840,00 kuna, 

- (Prošlogodišnji Dan Općine je stajao: 142.739,87 kuna), 

- Ugovor o promidžbi sa Drava.info: 6.000,00 kuna godišnje, 

- Podravski radio – pregovori za promidžbu – u postupku: 1.500,00 kuna, 

- Autobusno stajalište u Glogovcu: 370.000,00 kuna – od toga do sada plaćeno 

81.986,94 kune – nisam zadovoljan sa kaskadom, pa sam zatražio da se postave 

blenderi na te kaskade i u istom trošku će isti biti napravljeni; podnesen je i zahtjev 

za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, 

- Petgradu je u cijelosti isplaćen dug od 104.000,00 kuna, 

- Održavanje javne rasvjete – MOD – za zamjenu rasvjetnih tijela: 33.855,00 kuna - 

plaćeno, 

- Asfaltiranje Kolodvorske ulice i Ljudevita Gaja – trošak: 473.000,00 kuna, ostalo 

još za platiti 173.000,00 kn, od Županije smo dobili kapitalnu pomoć u iznosu od 

185.000,00 kuna i još smo platili 105.000,00 pa je ukupno plaćeno do sada 

290.000,00 kn, 

- Nabavljene su radne bilježnice za osnovnu školu u vrijednosti cca. 60.000,00 kuna, 

- Za navlačenje mase na nerazvrstanoj cesti u Glogovcu plaćeno je 36.000,00 kuna, 

- Za košnju trave za Rokovo potrošeno je: Jug - 10.625,00 kuna i Koming: 5.600 kn, 

- Za kupnju cvijeća za park i komposta: 2.400,00 kuna, 

- Rušenje stabla u Glogovcu: 4.370,00 kuna, 

- Uplaćeno: DVD Bregi: 30.000,00 kuna, 

- Uplaćeno: DVD Glogovac: 30.000,00 kuna, 

- Uplaćeno: NK Bregi: 10.000,00 kuna, 

- Uplaćeno: NK Rudar: 10.000,00 kuna, 

- Uplaćeno: Donacija za liječenje dječaka Leona Šprema: 5.000,00 kuna, 

- Naknade za novorođenu djecu u mome mandatu – petero djece: 10.000,00 kuna, 

- Za krovište LD Zec sukladno Ugovoru – 70.000,00 kuna, 

- Paketi za prvačiće: 1.700,00 kuna, 

- Održavanje zelenih površina: 8.000,00 kuna i gorivo, ukupno: 10.500,00 kuna, 

- Betoniranje kod autobusne stanice – Cikloturziam – za postavljanje kućice: 

2.650,00 kuna (kućica se postavlja u prvom tjednu mjeseca listopada). 

Ovim putem se zahvaljujem Tomislavu Tomieku za košnju trave po bankinama. Uključili smo 

u rad korisnike zajamčene minimalne naknade. U osmom mjesecu se od 12 kandidata našem 

pozivu odazvalo 9 korisnika, dok se u devetom mjesecu od 9 pozvanih korisnika odazvalo 

njih 6. Nadalje, želio bih uključiti i socijalno vijeće u rad za kupnju socijalnih paketa i 

razdjelu istih. Imati ćemo problema sa zimskom službom. Načuli smo da je gosp. Galinec 

prodao opremu, pa smo ga pozvali da se o istome očituje. Na groblju i uz zelene otoke morati 

ćemo postaviti još kamera radi problema sa smećem. U pregovorima smo sa Komunalcem da 

preuzmu održavanje zelenih otoka i postave svoje kontejnere za razvrstavanje. Također smo u 

pregovorima oko podjele žutih i plavih kanti za sve mještane. 
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Dobili smo i prijedlog Ugovora od Općine Koprivnički Ivanec oko naplate ekološke rente, no 

na zajedničkom sastanku smo zatražili da se sukladno izrađenim Studijama, gdje naše Općine 

i Grad Koprivnica koji graniče sa odlagalištem Piškornica, trpe znatno veća onečišćenja nego 

što iz trpe ostale Županije čije se smeće tamo odlaže, pa omjer te ekološke rente nikako ne 

može ostati po načinu kako to za sada predlaže Općina Koprivnički Ivanec. 

Komunalac će vršiti kontrolu kanti za mješani otpad. 

Krenuli smo sa naplatom za grobnu naknadu za groblja u Glogovcu i Bregima. U tijeku si i 

radovi na čišćenju kanala, sanaciji nasipa i čišćenju slivnika. Zaprimili smo zahtjeve građana 

za potrebom da se proglasi prirodna nepogoda – suša, pa ćemo uputiti Županu zahtjev za 

proglašenje iste. Sljedeće godine ćemo imati mogućnosti ponovnog zapošljavanja na javnim 

radovima, kvotu ćemo znati tek kada to Hrvatski zavod za zapošljavanje nam javi. I dalje se 

radi na problematici Roma u našoj Općini te oko toga surađujemo sa Centrom za socijalnu 

skrb i MUP-om. 

Stjepan Sršek: Zanima me paljenje ulične rasvjete. U pet ujutro se ista ne pali. 

Dejan Plantić: Ne pali se jer još ne postoji potreba. 

Mato Kuzminski: Dejan će nazvati u HEP, pa neka se pali od 5 sati ujutro. 

PREDSJEDNIK: Budući da pod ovom točkom nema daljnje rasprave zaključujem istu. 

 

Točka 14. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu pod točkom razno. Dajem riječ Krešimiru 

Rajtariću. 

Krešimir Rajtarić: Zanima me uloga LAG-a Podravina? Spomenuli ste natječaj i izgradnju 

dječjeg igrališta. 

Mato Kuzminski: Nedavno su dodijeljena sredstava OPG-ovima od 15.300,00 eura, putem 

natječaja na mjeru LAG-a. Inzistirao sam da se napravi baza OPG-ova koji postoje na 

području Općine i da sazovemo sastanak sa predstavnicima LAG-om a kako se ne bi opet 

ponovilo da naši ljudi ne povuku sredstva iz natječaja koji raspisuje LAG. 

Krešimir Rajtarić: A što je sa razvojim programima koji su prilog ovogodišnjeg proračuna? 

Projekti koji su gotovi. Ne spominje se da će se tu bilo što raditi. 

Mato Kuzminski: Staza u Bregima će se raditi, no sve ćete čuti kada za to dođe vrijeme. 

Krešimir Rajtarić: To me zanima. Mi smo zakonodavno tijelo i trebamo znati takve 

informacije.  

U raspravi su sudjelovali Krunoslav Krapinec, Denis Zagrajski, Siniša Maroševac i Stjepan 

Sršek, te je nakon iscrpne rasprave predsjednik zaključio ovu točku. 

PREDSJEDNIK: Konstatiram da je sjednica završila s radom u 22,20 sati. 

 

  ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK: 

   Jasna Klasan                             Siniša Maroševac 


