REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
Općinski načelnik
Klasa: 022-01/20-01/02
Urbroj: 2186/023-03-20-1
Bisag, 14.09.2020.
Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,
123/17 i 98/19) i članka 48. stavka 1. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske
županije" broj 15/18), načelnik Općine Breznica na sjednici Općinskog vijeća 14.09.2020. podnosi
Općinskom vijeću sljedeće
Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica
za razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020.
Odredbom članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je
da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave.
Odredbom članka 48. stavak 1. Statuta Općine Breznica određeno je da općinski načelnik dva
puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj –
lipanj tekuće godine.
U izvještajnom razdoblju načelnik je obavljao izvršne poslove iz djelokruga općine koji
su mu povjereni sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine
Breznica, pripremao opće akte, izvršavao i osigurao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine, nadzirao njegov rad, te
obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja s vijećnicima
Općine Breznica, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica, udrugama
građana, poduzetnicima, građanima, s ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina, s
predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja, ostalim institucijama i
partnerima u poslovanju.
Prijava projekata na natječaje
•

Za sufinanciranje kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prijavljeni su projekti modernizacije
nerazvrstanih cesta NC Tkalec (663 m), NC Drašković - Pilko (179 m), NC Drašković Vodošek (230 m), NC Jarek Bisaški - Štabi (255 m) i Jarek Bisaški - Ivančani (75 m), u
ukupnoj planiranoj vrijednosti od 630.000,00 kn. Od Ministarstva je odobreno
sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn (32%).

•

Za sufinanciranje kroz javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda
prijavljen je projekt 3. faze modernizacije sustava javne rasvjete u Općini, ukupne
vrijednosti 335.150,00 kn. Kroz projekt su se stare svjetiljke uz državnu cestu kroz naselja
Jarek Bisaški, Podvorec i Mirkovec mijenjale novim, energetski učinkovitim LED
svjetiljkama javne rasvjete. Projekt je završen i Općina je od Ministarstva primila sredstva u
iznosu od 132.248,00 kn (39,5%).

Projekti izgradnje komunalne infrastrukture
•

•

•

•
•
•

Završeni su radovi na uređenju unutrašnjosti društvenog doma u Bisagu u ukupnom iznosu
od 362.495,26 kn. Projekt je s 184.411,20 kn (51%) sufinanciran iz fondova EU kroz
Program ruralnog razvoja, Mjera 19 – LEADER CLLD. Prvi dio zahtjeva za potporu
prihvaćen je od strane LAG-a Prizag i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, te se čeka
prihvaćanje drugog dijela zahtjeva od strane Agencije.
Započeti su radovi na uređenju Parka hrvatskih branitelja u Bisagu u planiranoj vrijednosti
od 460.000,00 kn, od čeka je 215,514,17 kn (47%) sufinancirano iz fondova EU kroz
Program ruralnog razvoja, Mjera 19 – LEADER CLLD. Prvi dio zahtjeva za potporu
prihvaćen je od strane LAG-a Prizag i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, te se čeka
prihvaćanje drugog dijela zahtjeva od strane Agencije.
U prvih 6 mjeseci 2020. završeni su radovi na modernizaciji 4 ceste: obnova i proširenje NC
Bisag - Tkalec (vrijednosti 260.808,00 kn i duljine 663 m), obnova NC Bisag - Ivok
(vrijednosti 146.478,35 kn i duljine 292 m), asfaltiranje NC Bisag - Kamen (vrijednosti
89.239,75 kn i duljine 129 m) i asfaltiranje NC Drašković - Opčević (vrijednosti 182.335,00
kn i duljine 435 m).
Nabavljena je bina za društveni dom u Bisagu, ukupne vrijednosti 40.088,75 kn. Nabavku
bine je s 18.000,00 kn sufinancirala Varaždinska županija.
Nastavljeno je daljnje uređenje Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Izgrađen je potporni zid
(vrijednosti 71.330,45 kn) i uređen nogostup uz vrtić (vrijednosti 21.480,94 kn).
Nastavljeni su radovi na proširenju vodovodne mreže u Draškoviću. Radove je izvodio
Varkom d.d., a Općina je radove sufinancirala u iznosu od 17.000,00 kn.

Održavanje komunalne infrastrukture
•

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta Općina je u prvih 6 mjeseci izdvojila
307.463,55 kn, a za potrebni materijal još 40.899,16 kn.

Predškolski odgoj i školstvo
•

•
•

Općina se javila na Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske
djelatnosti u 2020. godini Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Temeljem broja djece u vrtiću Općini su odobrena i isplaćena sredstva u iznosu od
264.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za financiranje troškova rada djelatnika vrtića i
troškova prehrane djece.
U prvih 6 mjeseci Općina je Dječjem vrtiću Pčelica Bisag prenijela sredstva za financiranje
rada u iznosu od 467.240,00 kn.
Izrađena je projekta dokumentacija za projekt uređenja slobodne prostorije u potkrovlju
vrtića u prostoriju za još jednu odgojnu skupinu. Uvođenjem treće odgojne skupine povećao
bi se broj djece u vrtiću za 20-tak djece koja su sada na listi čekanja. Izrada projekta koštala
je Općinu 43.750,00 kn.

Socijalna skrb
•
•

U prvih 6 mjeseci isplaćena je jednokratna novčana pomoć za rođenje 11-tero djece, u
ukupnom iznosu od 28.000,00 kn.
Općina nastavlja pomagati stanovnicima teškog materijalnog stanja. U izvještajnom
razdoblju isplaćena je pomoć za 5 korisnika u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn.

Udruge
•

Udrugama je u prvih 6 mjeseci 2020. godine isplaćeno ukupno 248.023,50 kn, najveći dio
čega (166.479,50 kn) se odnosi na Vatrogasnu zajednicu Općine i Dobrovoljna vatrogasna
društva.

Dokumenti
•

Donešene su 3. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine. Postupak donošenja 3.
Izmjena i dopuna PPUO započeo je 2017. godine, a izrađivaču Zavodu za prostorno
uređenje Varaždinske županije isplaćeno je ukupno 139.152,00 kn.

Zaključak
Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada općinskog načelnika,
zamjenika načelnika, Općinskog vijeća Općine Breznica i Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem da
se realizira svaka ideja koja će dovesti do poboljšanja života u Općini Breznica.
Načelnik
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