
Z A P I S N I K

sastavljen 30.01.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/01 od 18.01.2018. 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. Marija Ležaić,
7. Alen Trglačnik,
8. Nikola Podoljnjak,
9. Kristijan Hublin,
10. Darko Horvat,
11. Ivica Roginek.
 
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

Sjednicu  je  otvorio  predsjednik  Goran  Bruči,  pozdravlja  sve  prisutne,  te  otvara
raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Kristijan Hublin postavlja pitanje predsjeniku Goranu Bruči na koga je mislio
kad  je  na  prošloj  sjednici  Općinskog  vijeća  konstatirao  da  se  moramo  više  ukljućiti  u
korištenje EU fondova.

Predsjednik Goran Bruči odgovara da je mislio na cijelo Općinsko vijeće i načelnika.
Nakon  toga  pristupa  se  glasovanju  o  prihvaćanju  zapisnika  sa  prošle  sjednice

Općinskog vijeća koji je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I    R E D

1. Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica,
2. Odluka  o  načinu  pružanja  javne  usluge  prikupljanja  miješanog  komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Breznica,
3. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Breznica

Obrazložnje daju načelnik Stjepan Krobot i pročelnik Stjepan Šafran.
Izmjene i dopune Prostonog plana uređenja Općine Breznica provode se u skladu sa

Zakonom o prostornom uređenju.



U samom postupku najprije načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o
potrebi  strateške procjene  utjecaja  na  okoliš  Nacrta  Odluke o izradi  3.  Izmjena  i  dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Breznica.  Odluka je  objavljena u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“ broj: 64/2017.

Nakon pribavljenih mišljenja  tijela i  osoba određenih posebnim propisima, a to su
Hrvatske šume d.o.o. iz Koprivnice, Županijskog zavoda za prostorno uređenje Varaždinske
županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske
županije, Hrvatskih voda iz Dugog sela i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Varaždinske županije (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije dostavilo
svoje  mišljenje)  načelnik  Općine  Breznica  donosi  Odluku  klasa:  350-02/17-01/1  od
19.12.2017. godine kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš  Nacrta  Odluke  o  izradi  3.  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  Općine
Breznica, a koja je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj: 75/2017.

Kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti, prijedlog Odluke dostavlja se Općinskom vijeću
na donošenje.

Nije bilo pitanja ni prijedloga pa se pristupa glasovanju.
Odluka  o  izradi  3.  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  Općine  Breznica

donosi se jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Breznica

Kratko obrazloženje daje načelnik Stjepan Krobot.
Ovom  Odlukom  određuje  se  način  pružanja  javne  usluge  prikupljanja  miješanog

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge, a donosi se radi novog
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Svi vijećnici primili su prijedlog odluke u pisanom obliku.
- Zdravko Trglačnik

Vidim da naselja u susjednoj županiji imaju posude za odvajanje otpada pa me zanima
kada ćemo mi to riješiti.
- Josip Ledinski

Već  sam  više  puta  spominjao  da  neki  građani  uopće  nemaju  posude  za  odvoz
komunalnog otpada i mislim da se to treba što prije riješiti.
- načelnik Stjepan Krobot

Mi imamo riješeno odvajanje miješanog komunalnog otpada, stakla, papira, plastike i
krupnog otpada. Moramo odrediti lokacije za zelene otoke čime bi onda sve bilo riješeno.

Nako provedene rasprave pristupa se glasovanju:
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Breznica donosi se jednoglasno.

Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik Goran Bruči stavlja na dnevni red prijedlog Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica.
Prijedlog nije dostavljen poštom već je vijećnicima uručen prije samog početka sjednice.



Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela. Do sada smo imali utvrđen koeficijent za pročelnika, a kako je
proveden postupak javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent potrebno
je i za njega utvrditi koeficijent.

- predsjednik Goran Bruči
Postavljam pitanje da li je Općinsko vijeće donijelo odluku o zapošljavanju.

- Ivica Roginek
Kako je došlo do potrebe zapošljavanja.

- Kristijan Hublin
Zašto se takve stvari guraju pod dopune. Mislim da smo trebali dobiti prijedlog odluke
poštom da se možemo pripremiti za raspravu.

- Ivan Andrašek
Predlažem da se to prebaci za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća samo zato da se
izbjegnu komentari da se nešto gura ispod stola.

- predsjednik Goran Bruči
Niti ja nisam bio upoznat sa zapošljavanjem, predlažem da se to prebaci za slijeću
sjednicu.

- načelnik Stjepan Krobot
Ovdje sam kao vijećnik ili načelnik dvadeset godina, nikad se nije desilo da se odluka
ne donese. Predlažem da se o ovoj odluci raspravlja i da se donese.

- pročelnik Stjepan Šafran
Prema  Zakonu  o  službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj

(regionalnoj) samoupravi natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela raspisuje
općinski načelnik. Javni natječaj za prijam u službu službenika u upravnom odjelu
raspisuje  pročelnik  upravnog  odjela  tako  da  Općinsko  vijeće  nije  nadležno  za
donošenje odluke o zapošljavanju niti za raspisivanje natječaja.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši referent raspisan je i
objavljen  u  „Narodnim  novinama“  broj  121/2017,  objavljen  je  na  oglasnoj  ploči
Općine Breznica i  na web stranici  Općine Breznica,  a sve u zakonskim rokovima.
Nakon toga pročelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu.
U Povjerenstvo su imenovani Ivan Andrašek, Mihaela Martinjak i Tomislav Ledinski.
Povjerenstvo utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu
kandidata  prijavljenih  na  natječaj  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  propisane
natječajem,  provodi  postupak  provjere  znanja  i  sposobnosti,  podnosi  izvješće  o
provedenom postupku.

Obavijest  o  vremenu  održavanja  provjere  znanja  i  sposobnosti  kandidata
stavljena je na web stranicu i oglasnu ploču Općine Breznica u zakonskom roku. Na
natječaj se javilo dvoje kandidata, ali se na provjeru znanja javio samo jedan kandidat.
Prema  Zakonu,  ako  kandidat  ne  pristupi  prethodnoj  provjeri  znanja  i  sposobnosti
smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji je pristupio provjeri znanja i sposobnosti, Marko Futač, uspješno
je obavio provjeru znanja i sposobnosti što je Povjerenstvo i zapisnički konstatiralo, te
predlaže da se isti zaposli na neodređeno vrijeme.

U postupku natječaja i zapošljavanja poštivane su sve zakonske odredbe, a da
bi mu se mogla utvrditi plaća potrebno je donijeti koeficijent za to radno mjesto. U
predloženoj odluci koeficijent za pročelnika ostaje isti, tu se ništa ne mijenja, samo se
dodaje koeficijent za radno mjesto viši referent.



Nakon  provedene  rasprave  Odluka  o  koeficijentima  za  obračun  plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica stavlja se
na glasovanje:

ZA 10 vijećnika   PROTIV 0 SUZDRŽAN    1 vijećnik.
Predsjednik konstatira da je Odluka donijeta većinom glasova.

Općinsko vijeće treba donijeti Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2018. godinu, pa se pozivaju vijećnici  da daju
svoje prijedloge za modernizaciju nerazvrstanih cesta.

- Ivan Andrašek
Predlažem asfaltiranje ceste u Breznici naselje Foti duž. 200,00 m, u naselju Pavlovići
duž. 150,00 m, te izgradnju i asfaltiranje odvodnog kanala u naselju Pavlovići duž.
150,00 m.

- Goran Bruči
Predlažem asfaltiranje ceste u Bisagu, dovršetak od groblja pa do županijske ceste.

- Josip Ledinski
Predlažem asfaltiranje ceste u Breznici Dvor do kuće Šargač i asfaltiranje kod Fota.

- Zdravko Trglačnik i Alen Trglačnik predlažu asfaltiranje preostalih cesta u Draškoviću
(Črni Jarek, Klasić Dražen),

- Mihaela Martinjak
Predlaže asfaltiranje ceste u Podvorcu – Ziglioli.

- Kristijan Hublin
Predlaže asfaltiranje ceste u Breznici Šargači – Potočki, te ako postoji mogućnost da
se asfaltira spojna cesta Šargači – Andrašeki.

- Ivica Roginek
Predlažem asfaltiranje spojne ceste u Jareku Bisaškom Šamci – Štabi.

- načelnik Stjepan Krobot
Predlažem asfaltiranje ceste u Borencu, spoj prema Čretu.

Za  slijedeću  sjednicu  Općinskog  vijeća  pripremiti  će  se  Program  za  navedene
prijedloge. 

- Josip Ledinski
U Breznici gdje školski autobus skreće sa državne ceste prema Krofakima trebalo bi
napraviti proširenje na našoj nerazvrstanoj cesti kako bi autobus mogao jednostavnije
skretati. U Breznici kod ambulante potrebno je postaviti svijetleće upozorenje jer je
tamo frekvencija pješaka najveća.

- načelnik, Stjepan Krobot
To ćemo rješavati u sklopu izgradnje nogostupa.

- Mihaela Martinjak
U Podvorcu bi trebalo riješiti još jedan pješački prijelaz jer su autobusne stanice jako
udaljene i jedan pješački prijelaz nije dovoljan.

- Kristijan Hublin
Mislim da mi nismo dovoljno educirani što se tiče tih fondova. Treba nešto poduzeti
da se izgradi nogostup.

- Ivica Roginek
Stalno ponavljam da treba sanirati i riješiti bankine i odvodnju na županijskoj cesti u
Jalesu, a sada prilažem i slike. Potrebno je urediti cestu prema Štabima, te odvojak
ceste u Podvorcu (Klaus).



- načelnik Stjepan Krobot
Sa ravnateljem ŽUC-a obišao sam sve županijske ceste i obećao je da će ih sanirati i
urediti.  Parkiralište  kod  ambulante  bi  trebali  rješavati  zajedno  sa  županijom,  pa
predlažem našem vijećniku Kristijanu da pokuša dogovoriti sastanak sa županom da to
zajedno sufinanciramo.

- predsjednik Goran Bruči
Ako nema više pitanja ni prijedloga, svima zahvaljujem na današnjem radu te time
završavam ovu sjednicu.

Dovršeno!

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Šafran Goran Bruči


