
Z A P I S N I K

sastavljen 24.06.2020. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  putem  elektroničke  pošte  Pozivom  Klasa:  021-05/20-01/03,
Urbroj: 2186/023-01-20-1 od 15.06.2020. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
3. Josip Ledinski,
4. Zdravko Trglačnik,
5. Ivica Roginek,
6. Nikola Podoljnjak,
7. Darko Horvat,
8. Mario Šargač.

Sjednici nije nazočni vijećnici Ivan Andrašek, Kristijan Hublin i Ivan Lendl, koji su
opravdali 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 otvara predsjednik Goran Bruči te pozdravlja sve prisutne.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane
15.05.2020. godine.

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje,
2. Sporazum o korištenju postrojenja,
3. Donošenje odluke o izradi Strategije ukupnog razvoja,
4. Donošenje odluke o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i učenike

O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica,
5. VIS SOLIS d.o.o.,  iz  Breznice  168,  zamolba za  oslobađanje  plaćanja komunalnog

doprinosa,
6. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 1) i 2)
Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje

Sporazum o korištenju postrojenja

Predsjednik objašnjava da su prve dvije  točke povezane te  predlaže da se o njima
raspravlja u isto vrijeme. Moli načelnika i pročelnika da obrazlože Vijeću ove točke.

Načelnik objašnjava Vijeću da su postojale nade da će se uvažiti primjedbe i prijedlozi
na prvi tekst sporazuma, ali nakon što je primljen konačni tekst mora zaključiti da Općina ne
bi imala koristi od ovih sporazuma, već samo 30-godišnju obvezu. Smatra da bi potpisivanje
ovih sporazuma moglo biti  vrlo nepovoljno za Općinu,  osobito zato jer  je  nejasno kolike
financijske obveze bi Općina time zapravo preuzela. Poziva pročelnika da objasni problem
detaljnije.

Pročelnik  objašnjava  da  Općini  nije  dostavljen  troškovnik  projekta  izgradnje
postrojenja, te da se ne zna vrijednost investicije. Do 85% troškova izgradnje moglo bi se
financirati kroz javni poziv iz fondova Europske unije, uz vrijednost sufinanciranja od 1 do 50
milijuna kuna. Vjerojatno je da je vrijednost projekta blizu 50 milijuna kuna, pa bi 15% koji
prijavitelj sam financira iznosio oko 7,5 milijuna kuna.

Pročelnik  naglašava  članak  3.  Sporazuma  o  sufinanciranju  izgradnje  kao  posebno
nepovoljan te čita navedeni članak Vijeću. Smatra da je vjerojatno da će se projekt prijaviti na
maksimalni iznos sufinanciranja od 50 milijuna kuna, ali da bi sami troškovi izgradnje lako
mogli biti i znatno veći, a u tom slučaju razliku će pokrivati svi potpisnici Sporazuma. 

Po Sporazumu Grad Varaždin će sam voditi projekt i biti jedini vlasnik postrojenja
sljedećih 5 godina. Nakon toga se potpisnici Sporazuma mogu također upisati, ali samo ako
tvrtka Plinacro, za koju pretpostavlja da posjeduje određena prava na zemljištu na kojem se
planira izgradnja, da svoju suglasnost. 

U vezi Sporazuma o korištenju postrojenja dostavljena je tablica kojom su predviđeni
troškovi rada postrojenja sljedećih 30 godina. U tablici su za svih 30 godina stavljene iste
cijene i predviđen godišnji gubitak od 20 tisuća kuna. Smatra da bi se lako moglo dogoditi da
sortirnica stvara i milijunske gubitke godišnje, a koje bi onda morali pokriti svi potpisnici
Sporazuma.

Pročelnik smatra da, ako će Općina u budućnosti trebati usluge sortirnice, iste će se
moći ugovoriti bez potrebe za potpisivanjem ovih sporazuma. Gradovi Novi Marof i Ivanec te
Općina  Ljubešćica  su  već  odustali  od  potpisivanja  ovih  sporazuma,  čime  se  udio  u
financiranju ostalih potpisnika povećao, a Grad Varaždin nije o tome obavijestio nikoga.

Načelnik dodaje da predmetni sporazumi ne liče na sporazume, nego na direktive. Na
tekst prvog prijedloga sporazuma bilo je više prijedloga i primjedbi, ali samo nekoliko manje
važnih je bilo uvaženo.

Predsjednik postavlja upit o stavu susjednih općina i Varaždinske županije. Načelnik
odgovara da susjedne općine još nisu imale sjednice svojih općinskih vijeća, ali da vjeruje da
će  biti  istog  stava.  Stav  Varaždinske  županije  ne  zna,  osim  što  je  Varaždinska  županija
pokušavala rješavati problematiku otpada kroz svoj vlastiti projekt Piškornice.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu da se Sporazum o sufinanciranju izgradnje i
opremanja  postrojenja  za  sortiranje  te  Sporazum o korištenju  postrojenja  ne  potpisuju  do
eventualnih novih prijedloga sporazuma. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se Sporazum o sufinanciranju izgradnje i
opremanja  postrojenja  za  sortiranje  te  Sporazum  o  korištenju  postrojenja  ne  potpisuju.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 3)
Donošenje odluke o izradi Strategije ukupnog razvoja

Predsjednik  poziva  načelnika  i  pročelnika  da  pojasne  ovu  točku  dnevnog  reda.
Pročelnik objašnjava da je važeću Strategiju koja vrijedi do kraja 2020. godine izradila Azra
za cijenu od 50 tisuća kuna.  Strategiju Općina mora imati  po zakonu, a i  za javljanja na
natječaje. Pročelnik upoznaje Vijeće o ponudi tvrtke Mobes kvaliteta o izradi Strategije za 30
tisuća kuna, koje će se isplatiti na 3 rate.

Načelnik dodaje da se Općina pri prijavi na EU fondove za projekte vrtića i ceste
pozivala na Strategiju LAG-a, a sada pri prijavi na natječaje LAG-a se moramo pozivati na
Strategiju Općine. Općina surađuje s tvrtkom Mobes kvaliteta više godina pri pripremi izjava
o fiskalnoj odgovornosti, i do sada su sva iskustva bila pozitivna.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  Odluci  o  izradi  Strategije  ukupnog  razvoja.  Nema
pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik daje  prijedlog Odluke o izradi Strategije  ukupnog razvoja na glasanje.
Prijedlog Odluke o izradi Strategije ukupnog razvoja je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 4)
Donošenje odluke o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag

i učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica

Predsjednik smatra da ne treba puno objašnjavati ovu točku, budući da Općina već
više  godina  financira  nabavku  bilježnica  za  svoje  učenike.  Načelnik  preporučuje  da  se
prijedlog prihvati i dodaje da će potreban iznos ostati otprilike isti kao i prošle godine.

Predsjednik otvara raspravu o Odluci o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike
O.Š.  Bisag  i  učenike  O.Š.  Breznički  Hum  koji  imaju  prebivalište  na  području  Općine
Breznica. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik daje prijedlog Odluke o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š.
Bisag i učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica.
Prijedlog Odluke je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 5)
VIS SOLIS d.o.o., iz Breznice 168,

zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

Predsjednik  moli  načelnika  i  pročelnika  za  obrazloženje  ove  točke  dnevnog  reda.
Načelnik upoznaje Vijeće s projektom tvrtke VIS SOLIS d.o.o. o izgradnji skladišta, sušare i
vage za žitarice u Breznici. Za to je potrebno izgraditi veliku halu, a komunalni doprinos se
naplaćuje po volumenu. Dio hale će zapravo biti izgrađen na na području Općine Breznički
Hum, te je investitor istu zamolbu poslao i njima. Po neslužbenim informacijama, Breznički
Hum će se odrediti u ovom pitanju po primjeru Općine Breznica.

Pročelnik daje točne podatke o iznosima, za volumen od 23.400 m3 Općini Breznica bi
pripao komunalni doprinos u iznosu od 122 tisuće kuna.

Načelnik  objašnjava  da  je  plan  investitora  bio  financirati  projekt  dijelom  iz  EU
fondova,  ali  zbog promjene pravilnika to  nije  bilo  moguće.  Usprkos tome,  investitor  nije
odustao  od  projekta.  Budući  da  do  sada  Općina  nije  imala  projekte  s  ovako  velikim
volumenima,  načelnik  daje  prijedlog  da  se  investitor  oslobodi  plaćanja  polovice  iznosa
komunalnog doprinosa.



Predsjednik za usporedbu iznosi da je doprinos koji je on platio za svoju nekretninu
prije nego što je bila donijeta odluka o smanjenju komunalnog doprinosa zbog legalizacije
iznosio  34  tisuće  kuna.  Ali  na  drugoj  strani  smatra  da  treba  podržati  ovakve  inicijative,
osobito zato jer vjeruje da će se kroz ovaj projekt zaposliti i lokalni ljudi.

Nikola  Podoljnjak  postavlja  pitanja  o  ukupnoj  vrijednosti  investicije,  te  da  li  je
investitor zatražio djelomično ili  potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Pročelnik odgovara da trenutno nema pripremljen podatak o vrijednosti ukupne investicije, a
načelnik da je investitor tražio općenito oslobođenje i dodaje da vjeruje da investitor neće
odustati  od projekta  zbog komunalnog doprinosa,  ali  da bi  mu svaka pomoć sigurno bila
dobrodošla.

Ivica Roginek ne podržava prijedlog iz razloga da je 122 tisuće kuna već vrlo mali
iznos  komunalnog doprinosa za projekt ove vrste, te uspoređuje taj iznos s iznosom od 28
tisuća kuna koji je on platio za nekretninu na Viru i iznosom koji su roditelji djece u vrtiću
morali platiti za vrijeme dok vrtić nije radio.

Načelnik smatra da se ovaj projekt ne može uspoređivati s objektima na Viru ili sa
situacijom s vrtićem, već želi raspraviti što bi ovaj projekt značio za Općinu. Dodaje da neke
općine i gradove daju razne povlastice investitorima u cilju privlačenja investicija, te da je na
Vijeću da li će Općina pomoći na ovaj način ili ne.

Darko Horvat iznosi zamjerku da Vijeće nije ranije obavješteno o ovome. Smatra da je
pozitivno ako se ovim projektom otvaraju radna mjesta, ali da se i drugi investitori moraju
uputiti da mogu podnijeti ovakav zahtjev. Ivica Roginek se slaže s time i smatra da je Općina
inertna i ne privlači investitore. U raspravi sudjeluju i predsjednik i načelnik.

Zdravko  Trglačnik  postavlja  pitanje  da  li  je  projektom  planirano  samo  skladište
žitarica ili i  otkupni centar. Po potvrdi načelnika da je u pitanju i otkupni centar Zdravko
Trglačnik iskazuje potporu projektu jer je njemu i svim ostalim poljoprivrednicima u interesu
prodati  svoj  proizvod.  Smatra  da  je  to  osobito  važno  budući  da  je  već  polovica
poljoprivrednih površina na području Općine zapuštena.

Darko Horvat  pita  kako je  moguće da će se  dio  hale  nalaziti  na  području Općine
Breznički  Hum.  Načelnik  odgovara  da  granica  katastarske  općine  vjerojatno  slijedila  tok
starog potoka, i nije nikada ažurirana.

Nikola Podoljnjak smatra da je ova vrsta potpore jedini način na koji  male općine
mogu  dati  i  da  se  Breznica  ne  može  uspoređivati  s  Virom koji  ima  puno  veći  BDP po
stanovniku.

Budući  da  nema drugih  pitanja  ili  primjedbi  od  strane  vijećnika,  predsjednik  daje
prijedlog o oslobađanju investitora VIS SOLIS d.o.o. iz Breznice 168 od plaćanja polovice
iznosa komunalnog doprinosa za projekt izgradnje u Breznici.  Prijedlog je prihvaćen sa 7
glasova za i 1 suzdržan.

Toč. 6)
Ostala pitanja i prijedlozi

Pročelnik upoznaje predsjednika i  Vijeće s  odlukom o stvaranju nove nerazvrstane
ceste Jarek – Štabi  koju je potrebno donijeti i čita čestice kroz koje ta cesta u naravi prolazi.
Načelnik objašnjava da se radi o cesti koja postoji, ali nikada nije bila ucrtana i iz tog razloga
vlasnik parcele kojem ona služi za pristup ne može dobiti građevinsku dozvolu. Pročelnik
dodaje i da je cesta u pitanju većim dijelom već asfaltirana.

Predsjednik  daje  Odluku o stvaranju  nerazvrstane  ceste  Jarek  –  Štabi  na  glasanje.
Odluka o stvaranju  nerazvrstane ceste Jarek – Štabi je prihvaćena jednoglasno.



Predsjednik moli načelnika da izvjesti Vijeće o radovima u tijeku i planovima za Dan
Općine.  Načelnik  izvještava  da  su započeti  radovi  usporeni  zbog pandemije  Covid-19.  U
tijeku je modernizacija javne rasvjete uz preostali dio državne ceste. Pri kraju je i projekt
proširenja  vrtića,  gdje  Općina  još  čeka  na  završnu  isplatu  za  projekt  izgradnje.  Po
neslužbenim informacijama odluka Agencije se može očekivati u sljedeća dva tjedna. Izvode
se i radovi uz park u Bisagu koje sa 75% financira ŽUC, a 25% Općina. U vezi održavanja
lokalnih i županijskih cesta nema novosti od posljednje sjednice Vijeća i isti se obavljaju kako
to dostupna sredstva omogućuju ŽUC-u.

Darko Horvat upoznaje Vijeće s problemom lisica,  koje  su se znatno razmnožile i
stvaraju velike štete domaćinstvima, osobito oko Lonje. Pita da li se može potaknuti lovačka
društva na provođenje akcije kojom bi se to riješilo i navodi primjer Općine Jakovlje koja je
riješila sličan problem na taj način. Načelnik se slaže i dodaje da su problem i divlje svinje, te
da treba što prije potaknuti lovačka društva na akciju. Predlaže i da se za provođenja akcije
kontaktira i policijska postaja da bi se izbjegli problemi. Zdravko Trglačnik potvrđuje da je
zona u kojoj je lovcima zabranjeno korištenje oružja smanjena s 300 na 100 metara od kuća, a
da je moguć i dogovor s policijom.

Predsjednik upozorava Vijeće na problem kanala uz autocestu, koji su toliko zarasli da
će  ugrožavati  jesenske  poljoprivredne  radove.  Predsjednik  je  provjerio  da  su  ti  kanali
isključivo u nadležnosti Hrvatskih autocesta, a ne Hrvatskih voda, te smatra da bi bilo nužno
poslati  dopis  Autocestama da  se  taj  problem riješi.  Pročelnik  odgovara  da  su  dopisi  već
poslani Autocestama i nadležnom Ministarstvu, te da se Autoceste smatraju odgovornim samo
za kanale unutar ograde autoceste, a Hrvatske vode te kanale nisu i ne žele preuzeti. Načelnik
dodaje da je Općina primila i odgovor da postoji plan rješavanja ovog problema te da će se na
proljeće provesti nabava za potrebne radove. Slaže se da je problem velik i sve veći, i isto je i
u Borencu, zato jer kanale nitko ne održava. Ivica Roginek pita zašto taj problem ne postoji u
Novom Marofu, gdje se kanali održavaju. Načelnik odgovara da je dionica od Brezničkog
Huma prema Marofu pod nadležnošću druge podružnice Hrvatskih autocesta i ta dionica se
održava, dok je dionica prema Zagrebu potpuno zapuštena.

Predsjednik  postavlja  pitanje  o  provedenim mjerama u  vezi  raskrižja  u  Mirkovcu.
Načelnik odgovara da je predstavnik Hrvatskih cesta bio na terenu i obećao je da će probati
riješiti problem. Na koji način točno nije definirano, ali vjerojatno će trebati izgraditi odvojak
ili slično. Mihaela Martinjak upozrava Vijeće da danas pješaci i djeca nisu imali kuda proći
zbog  kamiona  parkiranih  na  nogostupu,  te  da  je  izlaz  na  državnu  cestu  jako  rizičan.
Predsjednik dodaje da je sreća da se još nešto nije dogodilo. Načelnik odgovara da će se
ponoviti dopisi, i da se situacija neće popraviti dok policija ne počne kažnjavati vozače.

Mihaela Martinjak upozorava Vijeće na opasnu situaciju na dionici prema Dužaiću,
osobito jer ta obitelj ima troje male djece. Pita da li postoji mogućnost kakvog proširenja te
dionice.  Načelnik odgovara da je  izrađeno idejno rješenje za nogostup na području cijele
Općine, i da je sada na redu dionica uz državnu cestu kroz Breznicu. Načelnik nije zadovoljan
sporošću tog procesa, ali smatra da inicijativa Općine neće pomoći da se ikakva proširenja
provedu  ranije.  Mihaela  Martinjak  iskazuje  svoje  nezadovoljstvo  ponašanjem ophodarske
službe.

Ivica Roginek postavlja pitanje o nanosu na cesti kojeg je potrebno ukloniti. Načelnik
odgovara da zbog vremena to još nije obavljeno, ali da će to biti riješeno sljedeći put kada će
stroj  biti  u  tom  području.  Ivica  Roginek  upozorava  i  da  lampa  na  raskrižju  još  nije
promijenjena. Načelnik potvrđuje da je izvođač radova na održavanju rasvjete obaviješten o
ovoj lampi i iskazuje svoje nezadovoljstvo njegovim radom.

Darko Horvat postavlja pitanje što se događa s betonskim stupovima, koji  su prvo
dovezeni, a onda odvezeni. Načelnik odgovara da je HEP ugovorio postavljanje stupova sa
svojim izvođačem, i to ide sigurno. Ivica Roginek dodaje i da je prije godinu dana upozoravao
na potrebu promjene jednog stupa električne mreže koji se može svakog trenutka srušiti.



Načelnik  postavlja  pitanje  Vijeću  u  vezi  proslave  Dana  Općine,  jer  sam ne  može
odlučiti  što  s  time.  Za  sada  održavanje  sličnih  manifestacija  nije  zabranjeno,  ali  nije  ni
uobičajeno. Načelnik se boji bilo što organizirati da se ne bi stvorio problem. Predlaže da se,
ako se situacija popravi, eventualno održi svečana sjednica, a da se sama proslava odgodi.
Predsjednik se slaže da bi se proslava trebala odgoditi barem do jeseni. Načelnik dodaje da će
se  moći  organizirati  manja  svečanost  otvorenja  parka,  ako  to  prilike  budu  dopustile.
Predsjednik postavlja  pitanje  da li  su svi  prisutni  vijećnici  neformalno za prijedlog da se
proslava Dana Općine ove godine ne organizira. Nema primjedbi na taj prijedlog.

Dovršeno u 19:20 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač   Goran Bruči


