
Z A P I S N I K

sastavljen 30.11.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/07 od 15.11.2018. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Josip Ledinski,
5. Ivica Roginek,
6. Kristijan Hublin,
7. Nikola Podoljnjak,
8. Darko Horvat,
9. Marija Ležaić.

Sjednici nisu nazočni vijećnici Zdravko Trglačnik i Ivan Lendl 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.

Nema primjedbi i zapisnik se prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Proračun  Općine  Breznica  za  2019.  godinu  i  projekcije  za  2020.  i  2021.  godinu;
Prijedlog Proračuna nalazi se na web stranici:

  https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/0aead915-8f9b-4b2e-8f06-ff9252088caf ,
2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za

razdoblje od 2018. do 2025. godine; Prijedlog Strategije nalazi se na web stranici:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/235a13b9-8cce-4c15-b668-be6f179fb919 ,

3. Plan gospodarenja otpadom u Općini Breznica za razdoblje od 2018. – 2023. godine;
Prijedlog Plana nalazi se na web stranici:
http://www.breznica.hr/PGO_2018_prijedlog.pdf ,

4. Odluka  o  mjerama  za  sprečavanje  nepropisnog  odbacivanja  otpada  i  mjera  za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,

5. Odluka  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,  evidentiranja,  nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica,

6. Odluka  o  Izmjenama i  dopunama Odluke  o  donošenju  Procjene  rizika  od  velikih
nesreća na području Općine Breznica,

https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/0aead915-8f9b-4b2e-8f06-ff9252088caf
http://www.breznica.hr/PGO_2018_prijedlog.pdf
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/235a13b9-8cce-4c15-b668-be6f179fb919


7. Dodjela studentskih stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku
2019. godinu,

8. Prijevoz kamenog materijala i rada strojem za potrebe Općine Breznica tijekom 2019.
i 2020. godine,

9. Obavljanje poslova zimske službe za potrebe Općine Breznica tijekom 2018/2019. i
2019/2020. godine,

10. O.Š. Bisag, zamolba za kupnju garderobnih ormara,
11. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Proračun Općine Breznica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu svi vijećnici primili su u pisanom obliku.

Obrazloženje daje načelnik Stjepan Krobot
U  raspravi  je  sudjelovao  vijećnik  Nikola  Podoljnjak  koji  je  na  svoja  pitanja  i

primjedbe dobio odgovor na samoj sjednici.
Glasovanje:
Proračun Općine Breznica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donose

se jednoglasno.
Na dnevnom redu je i Plan razvojnih programa Općine Breznica za razdoblje od 2019.

– 2021. godine koji se također donosi jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu

Općine Breznica za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Za Strategiju  upravljanja  imovinom u vlasništvu  Općine  Breznica  za  razdoblje  od
2018. – 2025. godine provedeno je javno savjetovanje. Sama Strategija i javno savjetovanje
objavljeno je  na web stranici  Općine Breznica,  a savjetovanje je  trajalo od 28.09.2018. –
28.10.2018.  godine.  Strategija  određuje  dugoročne  ciljeve  i  smjernice  za  upravljanje
imovinom u vlasništvu Općine Breznica.

Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za razdoblje od 2018. –

2025. godine donosi se jednoglasno.

Toč. 3)
Plan gospodarenja otpadom u Općini Breznica

za razdoblje od 2018. – 2025. godine

Prijedlog Plana  gospodarenja otpadom u Općini  Breznica  za  razdoblje  od 2018.  –
2025. godine objavljen je na web stranici Općine Breznica.

Plan gospodarenja otpadom ima ključnu ulogu u uspostavi gospodarenja otpadom, a
glavna svrha jest dati pregled tokova otpada, mogućnosti postupanja s otpadom, usklađivanje
s  politikom  i  ciljevima  gospodarenja  otpadom,  pregled  karakteristika  otpada,  kontrola
tehnoloških mjera, te pregled ekonomičnosti i potreba za ulaganjima.

Nitko se ne javlja za raspravu.



Glasovanje:
Plan gospodarenja otpadom u Općini Breznica za razdoblje od 2018. – 2025. godine

donosi se jednoglasno.

Toč. 4)
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Prijedlog Odluke svi vijećnici primili su u pisanom obliku.
Ovom  Odlukom  određuje  se  način  provedbe  mjera  sprečavanja  nepropisnog

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka  o  mjerama  za  sprečavanje  nepropisnog  odbacivanja  otpada  i  mjera  za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš donosi se jednoglasno.

Toč. 5)
Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica

Prijedlog Odluke svi vijećnici primili su u pisanom obliku.
Ovom  Odlukom  na  Poreznu  upravu  u  cijelosti  se  prenose  poslovi  utvrđivanja,

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Breznica i to poreza na
potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor. Poreznoj upravi za obavljanje
navedenih poslova pripada 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,  evidentiranja,  nadzora,

naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica donosi se jednoglasno.

Toč. 6)
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Procjene 

rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica

Prijedlog Odluke svi vijećnici primili su u pisanom obliku.
Izmjene  i  dopune  Procjene  rizika  dopunjuju  se  u  području  preventive  i  području

reagiranja,  te  glede definiranja  pravnih osoba u sustavu CZ Općine,  te  jasnim stavom da
postrojba CZ nije potrebna u sustavu CZ Općine Breznica. Također se dodaje i karta lokacija
postrojenja s opasnim tvarima na području Općine, te procijenjene zone rizika istih.

Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka  o  Izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  donošenju  Procjene  rizika  od  velikih

nesreća na području Općine Breznica donosi se jednoglasno.

Toč. 7)
Dodjela studentskih stipendija studentima s područja

Općine Breznica za kalendarsku 2019. godinu

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku
2019. godinu objavljen je u „Varaždinskim vijestima“.



Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni studenti druge ili viših godina studija,
čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Breznica najmanje tri godine
prije podnošenja prijave na natječaj, da su državljani RH i da im je prosjek ocjena najmanje
3,00 iz prethodne godine studija.

Na  natječaj  se  javilo  14  studenata,  svi  ispunjavaju  navedene  uvjete,  te  će  im  se
isplačivati 600,00 kn/mjesećno tokom kalendarske 2019. godine.

Toč. 8)
Prijevoz kamenog materijala i rada strojem za potrebe

Općine Breznica tijekom 2019. i 2020. godine

Natječaj  raspisuje  načelnik,  tekst  natječaja  objavljen  je  na  web  stranici  Općine
Breznica.

Načelnik  je  donio  Odluku  o  osnivanju  Povjerenstva  za  provedbu  postupka  javne
nabave.  Do  određenog  dana  pristigla  je  samo  jedna  ponuda  i  to  od  strane  „BETON
KORITNIK“ iz Sv. Ivana Zeline sa kojim će se sklopiti  Ugovor za obavljanje  navedenih
poslova.

Toč. 9)
Obavljanje poslova zimske službe za potrebe Općine Breznica

tijekom 2018/2019. i 2019/2020. godine

Natječaj  raspisuje  načelnik,  tekst  natječaja  objavljen  je  na  web  stranici  Općine
Breznica.

Načelnik  je  donio  Odluku  o  osnivanju  Povjerenstva  za  provedbu  postupka  javne
nabave. Do zakazanog roka pristigla je jedna ponuda i to od strane Obrta „Kovačević“ sa
kojim će se sklopiti Ugovor za obavljanje poslova zimske službe.

Toč. 10)
O.Š. Bisag, zamolba za kupnju garderobnih ormara

O.Š.  Bisag  podnijela  je  zamolbu za  donaciju  16.690,00 kn za  opremanje  škole  sa
školskim garderobnim ormarima.

Početkom godine već im je isplačen iznos od 16.500,00 kn, a ovo bi sada bio drugi dio
čime bi se škola u potpunosti opremila sa tim ormarima.

Odluka – jednoglasno:
O.Š. Bisag dodjeljuje se 16.690,00 kn za nabavu garderobnih ormara.

Toč. 11)
Ostala pitanja i prijedlozi

O  svim  aktivnostima  koje  se  provode  izvješće  podnosi  načelnik  Stjepan  Krobot,
konkretno spominje radove na dječjem vrtiću koji su završeni i obavljen je tehnički pregled,
treba  se  provesti  postupak  registracije,  opremanje  vrtića.  U  toku  je  modernizacija
nerazvrstanih cesta, izgrađena je LED rasvjeta u Bisagu, uređuju se putevi.

U raspravi sa pitanjima i prijedlozima sudjeluju vijećnici Nikola Podoljnjak, Kristijan
Hublin, Ivan Andrašek, Josip Ledinski, Ivica Roginek, Darko Horvat.

Na sva postavljena pitanja dobili su usmene odgovore na samoj sjednici.



- predsjednik, Goran Bruči
Da li ima još pitanja ili prijedloga.
Ako nema, svima zahvaljujem na današnjem radu, te time i završavam ovu sjednicu

Općinskog vijeća.

Dovršeno!

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Šafran Goran Bruči


