ZAPIS N I K
sastavljen 19.09.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/19-01/07, Urbroj:
2186/023-01-19-1 od 09.09.2019. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Josip Ledinski,
5. Zdravko Trglačnik,
6. Ivica Roginek,
7. Nikola Podoljnjak,
8. Darko Horvat,
9. Marija Ležaić,
10. Ivan Lendl.
Sjednici nije nazočan vijećnik Kristijan Hublin, koji nije opravdao svoj izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika,
3. Stjepan Šafran, pročelnik,
4. Marko Futač, viši referent i voditelj zapisnika.
Sjednica se tonski snima i to putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910) o
čemu su vijećnici upoznati.
Sjednicu u 18:00 sati otvora predsjednik Goran Bruči te pozdravlja sve prisutne.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
26.07.2019. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu,
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Breznica,
3. Odluka o davanju zgrade vrtića u Bisagu na korištenje, upravljanje i održavanje
Dječjem vrtiću Pčelica Bisag,
4. Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića Pčelica Bisag,
5. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznica za
2019. godinu daje načelnik Stjepan Krobot. Načelnik objašnjava Vijeću da se stavke
proračuna kod kojih dolazi do znatnijih odstupanja odnose na troškove opremanja i
registriranja Dječjeg vrtića.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Općine Breznica za 2019. godinu i postavlja pitanje o izvršenju stavke 422 – Postrojanje i
oprema. Pročelnik odgovara da se radi o troškovima nabave opreme za Dječji vrtić.
Predsjednik postavlja pitanje o stavci 3811 – Ostale tekuće donacije. Pročelnik
odgovara da se radi o donacijama Udruzi umirovljenika Prigorčica te Udruzi Srce iz Svetog
Ivana Zelina.
Predsjednik također postavlja pitanje o stavci 3237 – Intelektualne i osobne usluge
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Pročelnik potvrđuje da se radi o troškovima rada pedagoga,
knjigovođe i medicinske sestre.
Nakon provedene rasprave predsjednik daje Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu na glasanje. Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu se prihvaća jednoglasno.
Toč. 2)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Breznica
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Breznica daje pročelnik Stjepan Šafran. Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Breznica se donosi zbog
potrebe definiranja lokacije reciklažnog dvorišta, određivanja lokacije za buduću kompostanu
i premeštaj planirane lokacije retencije Breznica, koja sada zahvaća županijsku cestu i
stambeni objekt.
Načelnik dodaje da je dosadašnji planirani položaj retencije vrlo loš i iskazuje sumnju
da će ista ikad biti izgrađena. Ove Izmjene i dopune PPUO prilika su za pomak planiranog
položaja retencije i Hrvatske vode su se složile s ovom izmjenom.
Predsjednik daje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica na glasanje. Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica se
prihvaća jednoglasno.
Toč. 3)
Odluka o davanju zgrade vrtića u Bisagu na korištenje, upravljanje i održavanje
Dječjem vrtiću Pčelica Bisag
Obrazloženje Odluke o davanju zgrade vrtića u Bisagu na korištenje, upravljanje i
održavanje Dječjem vrtiću Pčelica Bisag daje predsjednik Goran Bruči. Načelnik dodaje da je
preporuka Agencije za plaćanja u poljoprivredi da se ova Odluka donese radi povlačenja
ostatka sredstava za projekt izgradnje Dječjeg vrtića.
Predsjednik daje Odluku o davanju zgrade vrtića u Bisagu na korištenje, upravljanje i
održavanje Dječjem vrtiću Pčelica Bisag na glasanje. Odluka o davanju zgrade vrtića u
Bisagu na korištenje, upravljanje i održavanje Dječjem vrtiću Pčelica Bisag se prihvaća
jednoglasno.

Toč. 4)
Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića Pčelica Bisag
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i
financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag daje pročelnik Stjepan Šafran. Odluka o
izmjenama i dopunama donosi se zbog povećanja cijene programa ranog učenja stranog jezika
s 50,00 kn mjesečno na 150,00 kn mjesečno.
Predsjednik daje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i
financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na glasanje. Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag se prihvaća jednoglasno.
Toč. 5)
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik obavještava Vijeće o ostavci vijećnice Marije Ležaić. Predsjednik iskazuje
žaljenje zbog odlaska vijećnice Marije Ležaić i zahvaljuje joj se u ime svih vijećnika. Vijećnik
Nikola Podoljnjak daje predsjedniku pisanu obavijest o zamjeni vijećnice Marije Ležaić s
Marijom Šargačem. Predsjednik obavještava vijećnika Nikolu Podoljnjaka da Mario Šargač
treba dati prisegu na sljedećoj sjednici Vijeća.
Načelnik izvještava Vijeće o provedenim radovima od zadnje sjednice. Završeni su
radovi na nerazvrstanim cestama Foti 1, Foti 2 i Žežlji. Uz državnu cestu kroz Breznicu
postavljena je nova javna rasvjeta, a izvođač radova je obećao da će preostali problemi s
rasvjetom biti riješeni danas. Općina je primila odluke o prihvatljivosti za projekte prijavljene
pri LAG-u Prizag. Otvoreni su i natječaji za radove na četiri kraće dionice nerazvrstanih cesta,
dok će se duže dionice ostaviti za kandidiranje za sufinanciranje iduće godine. U tijeku su i
radovi na održavanju cesta, te načelnik pita vijećnike za prijedloge što još treba napraviti. Za
sada nema novosti oko održavanja lokalnih i županijskih cesta, a još se čeka i odgovor na
ponovno poslani dopis u vezi kanala Hrvatskim autocestama.
Vijećnik Ivan Andrašek obavještava Vijeće da je više lokalnih cesta jako loše
pokošeno te da je potrebno kontaktirati ŽUC u vezi toga. Također obavještava da je u Općini
Breznički Hum u tijeku ugovaranje priključaka na vodovod koji će biti besplatni za korisnike
vodovoda, te pita da li postoji ta mogućnost i za Općinu Breznica. Načelnik odgovara da je
sredstva za priključke u Brezničkom Humu Varkom osigurao iz EU projekta, te da Općina
Breznica nema tu mogućnost. Samo se davatelj usluge mogao prijaviti na natječaj za sredstva
za izgradnju vodovoda. Vodovodna mreža u Općini Breznica je većim dijelom riješena, ali
Varkomovi troškovnici za preostale odvojke su vrlo visoki.
Vijećnica Mihaela Martinjak postavlja pitanje o kontejneru za staklo u Mirkovcu koji
je već duže vrijeme pun. Pročelnik odgovara da su taj i svi drugi kontejneri osim onih u
Draškoviću trebali biti ispražnjeni u utorak, te moli vijećnicu da provjeri da li je to i
obavljeno. Načelnik dodaje da Općina ima stalni problem s ljudima koji neprikladno odlažu
otpad. Predsjednik obavještava da ponestaje vreća za odvojeno sakupljanje otpada, te da je
potrebno s koncesionarom dogovoriti da se dostavi još svojih vreća za papir i plastiku, ili da
se sakupljaju i vreće koje nije podijelio koncesionar.
Vijećnik Ivan Lendl obavještava Vijeće da je cesta za Drašković jako zarasla i da je
ove godine bila košena samo jednom. Raslinje je u međuvremenu izraslo toliko da je školski
autobus prisiljen okretati se ranije. Načelnik odgovara da je ŽUC upoznat s time, te da su
radovi bili obećani, ali do sada od toga ništa. Ako se ništa ne promijeni, načelnik smatra da je
jedini način da se to riješi pozvati novinare i tako napraviti pritisak na ŽUC. Također poziva
vijećnike da i sami kontaktiraju ŽUC u vezi toga.

Vijećnik Ivan Lendl također obavještava da je potrebno hitno sanirati dionicu
nerazvrstane ceste Drašković – Jarek prema Marijanu Klasiću, jer će u suprotnom voda
odnijeti novi asfalt. Načelnik se slaže da je potrebno prokopati kanale uz cestu da se to
spriječi.
Vijećnik Ivan Lendl postavlja i pitanje o obećanim lampama javne rasvjete u
Draškoviću, koje nisu postavljene iako je obrt Elektroinstalacije to obećao napraviti prije 4
mjeseca. Pročelnik predlaže da se obrtu Elektroinstalacije ne isplate sredstva za radove na
javnoj rasvjeti u Breznici dok se ti i drugi obećani radovi na javnoj rasvjeti ne provedu.
Načelnik dodaje da je situacija takva zbog nedostatka radne snage za provedbu tih radova, ali
pročelnik smatra da to ne opravdava prekršena obećanja. Predsjednik odlučuje da je zaključak
Vijeća da se sredstva ne isplate dok se taj problem ne riješi. Na poziv načelnika telefonski se
Vijeću obratio i Tomislav Cvrlja, vlasnik obrta Elektroinstalacije.
Pročelnik obavještava Vijeće o problemu u vezi Dječjeg vrtića. Prije mjesec dana
prilikom košnje trave unutar ograde pronađena je žica, a ovaj tjedan čistačica je stala na
metalni šiljak koji joj napravio rupu na cipeli. Pročelnik pokazuje zašiljeni komad metala koji
je pronađen na travnjaku unutar ograde. Predsjednik smatra da je u pitanju stari zakopani
komad metala koji je slijeganje zemlje nakon radova sada dovelo na površinu. Pročelnik se ne
slaže s ovom ocjenom i smatra da je taj metal bačen tamo nakon zadnje košnje.
Vijećnik Ivica Roginek se javlja za riječ, ali odustaje nakon opaske predsjednika.
Dovršeno u 18:55 sati.
Voditelj zapisnika
Marko Futač

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči

