ZAPI S NI K
sastavljen 14.12.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/08 od 04.12.2018. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Josip Ledinski,
4. Ivica Roginek,
5. Zdravko Trglačnik,
6. Ivan Lendl,
7. Nikola Podoljnjak,
8. Darko Horvat,
9. Marija Ležaić.
Sjednici nisu nazočni potpredsjednica Mihaela Martinjak i vijećnik Kristijan Hublin
koji su opravdali svoj izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.
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.
Primjedbu na zapisnik putem e-maila dao je vijećnik Kristijan Hublin te mu je
odgovoreno također putem e-maila.
Ostalih primjedbi na zapisnik nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu,
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Breznica za 2018. godinu,
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2019. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2019. godinu,
5. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B),
6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Breznica za 2017. godinu,
7. Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene
Općine Breznica,
8. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2019. godinu, prijedlog
Plana nalazi se na web stranici:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/dbb521a2-bdb6-4426-8bbd-c710e46038b1
9. Statut Dječjeg vrtića PČELICA Bisag, davanje suglasnosti,
10. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu vijećnici su
primili u pisanom obliku.
Kratko obrazloženje daje načelnik Stjepan Krobot.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu donose se jednoglasno.
Toč. 2)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
Općine Breznica za 2018. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Breznica za 2018.
godinu vijećnici su primili u pisanom obliku.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Breznica za 2018. godinu donose
se jednoglasno.
Toč. 3)
Program održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Breznica za 2019. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2019.
godinu vijećnici su primili u pisanom obliku.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2019. godinu
donosi se jednoglasno.
Toč. 4)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2019. godinu
Prijedlog Programa vijećnici su primili u pisanom obliku.
Za raspravu se javio vijećnik Ivica Roginek koji postavlja pitanje zašto u Program nisu
uvrštene nerazvrstane ceste kod Štabe u Jareku Bisaškom i cesta Sviben u Jalesu Brezničkom.
Načelnik Stjepan Krobot odgovara da će se cesta u Jareku riješiti rebalansom, a cesta u
Jalesu nije stavljena iz razloga što se prvo mora riješiti šumska cesta Jales – Breznica a tek
onda cesta pokraj Svibena.
Glasovanje:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2019. godinu donosi se jednoglasno.
Toč. 5)
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Prijedlog Odluke vijećnici su primili u pisanom obliku.
Ova Odluka donosi se iz razloga što je donijet novi Zakon o komunalnom
gospodarstvu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68/18.

U Prijedlogu odluke vrijednost boda komunalne naknade ostaje ista i iznosi 0,30
kn/m2, što znači da se visina komunalne naknade ne mijenja.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) donosi se jednoglasno.
Toč. 6)
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Breznica za 2017. godinu
Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, tokom 2018. godine obavio je
financijsku reviziju Općine Breznica za 2017. godinu. Predmet revizije bili su godišnji
financijski izvještaji i to Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, bilanca,
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema
funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te bilješke uz financijske izvještaje. Predmet
revizije bila je i usklađenost poslovanja Općine sa zakonima i drugim propisima koji imaju
značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su slijedeća
područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi,
rashodi,imovina, obveze i javna nabava.
U raspravi su sudjelovali predsjednik Goran Bruči, te vijećnik Nikola Podoljnjak.
Nakon rasprave jednoglasno se donosi Zaključak:
Općinsko vijeće Općine Breznica upoznato je sa Izvješćem o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Breznica za 2017. godinu klasa: 041-01/18-02/59 od 23. studenog 2018.
godine.
Prihvaća se očitovanje na predmetno Izvješće Općinskog načelnika klasa: 041-01/1801/01 od 02.11.2018. godine.
Toč. 7)
Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Tima
civilne zaštite opće namjene Općine Breznica
Općinsko vijeće Općine Breznica još je 2011. godine donijelo Odluku o osnivanju
Tima civilne zaštite opće namjene.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Breznica od 30.11.2018. godine Općinsko vijeće Općine Breznica
utvrdilo je da postojba civilne zaštite nije potrebna u sustavu CZ Općine Breznica.
Ovom Odlukom prestaje važiti Tim civilne zaštite opće namjene Općine Breznica, a
mjere i aktivnosti civilne zaštite provoditi će ostale operativne snage sustava civilne zaštite
Općine Breznica koje su određene Zakonom o sustavu civilne zaštite.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene
Općine Breznica donosi se jednoglasno.
Toč. 8)
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2019. godinu
Prijedlog Plan imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2019. godinu objavljen je
na web stranici Općine Breznica. Provedeno je javno savjetovanje koje je trajalo od
30.10.2018. – 28.11.2018. godine. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti
jedna sugestija, prijedlog ili komentar.
Nitko se ne javlja za raspravu.

Glasovanje:
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2019. godinu donosi se
jednoglasno.
Toč. 9)
Statut Dječjeg vrtića PČELICA Bisag, davanje suglasnosti
Informaciju o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića PČELICA Bisag
daje načelnik Stjepan Krobot. Uprano vijeće imenuje načelnik, a članovi su Ivan Andrašek,
Tomislav Ledinski i Stjepan Šafran.
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je donijeti Statut
Dječjeg vrtića. Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj dana 27.11.2018. godine
utvrdilo je prijedlog Statuta. Prijedlog Statuta svi vijećnici primili su u pisanom obliku,
Općinsko vijeće daje suglasnost na Statut, a sam Statut donosi Upravno vijeće nakon
suglasnosti Općinskog vijeća.
Nakon provedene rasprave pristupa se glasovanju.
Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića PČELICA Bisag – jednoglasno.
Toč. 10)
Ostala pitanja i prijedlozi
Općina Breznica provela je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje prijevoza
kamenog materijala i rada strojem za potrebe Općine Breznica tijekom 2019. i 2020. godine.
Rok za predaju ponuda bio je do 29.11.2018. godine. Do tog datuma pristigla je jedna ponuda
koja je osobno predana u prostorije Općine, te je slijedeći dan 30.11.2018. godine i prihvaćena
na sjednici Općinskog vijeća.
Međutim, naknadno je pristigla još jedna ponuda poštom preporučeno, datum predaje
na poštu je 29.11.2018. godine, ponuda je pravovaljana jer je poslana u traženom roku.
Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave stoga je na svojoj sjednici svojim
zapisnikom utvrdilo da obje ponude zadovoljavaju sve potrebne uvjete, a ponuđene cijene su
slijedeće:

1.
2.
3.
4.

ponuđena cijena rada kombinirkom JCB
cijena rada kamionom triosovine
cijena rada kamionom dvijeosovine
cijena prijevoza materijala
Ljubešćica – područje Općine

Beton Koritnik
Sv. Ivan Zelina

VIS SOLIS
Breznica

230,00 kn/h
200,00 kn/h
190,00 kn/h

200,00 kn/h,
150,00 kn/h,
150,00 kn/h,

25,00 kn/t

22,00 kn/t.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave predložilo je Općinskom načelniku
da se prihvati ponuda VIS SOLIS d.o.o. iz Breznice 168 jer je ista povoljnija, što je načelnik
svojom Odlukom klasa 340-01/18-01/19 od 11.12.2018. godine i učinio.
U raspravu se uključio vijećnik Nikola Podoljnjak.
Informacija o provedenom postupku prihvaćena je jednoglasno.
Načelnik daje informaciju o aktivnostima koje se odvijaju na području Općine, o
Dječjem vrtiću, te modernizaciji nerazvrstanih cesta.

Zajednički domjenak sa Općinom Breznički Hum održati će se 27.12.2018. godine u
Breznici.
-

predsjednik Goran Bruči
Da li ima još pitanja ili prijedloga.
Ako nema svima zahvaljujem na današnjem radu te time završavam ovu sjednicu
Općinskog vijeća.
Dovršeno!

Voditelj zapisnika
Stjepan Šafran

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči

