
Z A P I S N I K

sastavljen 10.05.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/04 od 23.04.2018. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Zdravko Trglačnik,
5. Josip Ledinski,
6. Ivica Roginek,
7. Marija Ležaić,
8. Kristijan Hublin,
9. Darko Horvat,
10. Ivan Lendl.
 
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

Sjednici nije nazočan Nikola Podoljnjak koji nije opravdao svoj izostanak.
Sjednica se tonski snima i to putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910) o

čemu su vijećnici upoznati.
Sjednicu  je  otvorio  predsjednik  Goran  Bruči,  pozdravlja  sve  prisutne,  te  otvara

raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Nema primjedbi i zapisnik se prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I    R E D

1. Odluka  o  donošenju  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća  na  području  Općine
Breznica,

2. Odluka  o  uvjetima  i  načinu  držanja  kućnih  ljubimaca  i  načinu  postupanja  s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

3. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

na području Općine Breznica

Detaljno  obrazloženje  daje  stručni  suradnik  na  izradi  Procjene  rizika  gosp.  Franjo
Logožar.

Prijedlog Procjene izradila je Radna skupina Odlukom općinskog načelnika o načinu
izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica.



Svi vijećnici primili su prijedlog Odluke.
Glasovanje:
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica

donosi se jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Obrazloženje daje pročelnik Stjepan Šafran.
Vijećnici su primili prijedlog Odluke.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama donosi se jednoglasno.

Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi

Načelnik daje informacije o radovima na području Općine, dječji vrtić, parkiralište kod
ambulante u Breznici, održavanje cesta, n.n. mreža u Podvorcu.

Svojim prijedlozima u raspravu su se uključili vijećnici Darko Horvat, Ivica Roginek i
Kristijan Hublin.

Dovršeno!

Voditelj zapisnika Predsjednik
Stjepan Šafran Goran Bruči


