Z API S N I K
sastavljen 02.09.2021. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/21-01/04, Urbroj:
2186/023-01-21-1 od 17.08.2021. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Nikola Podoljnjak, potpredsjednik,
4. Ivana Lendl Trglačnik,
5. Jadranka Bahlen,
6. Mario Marenčić,
7. Nikolina Fišter,
8. Stjepan Brglez.
Sjednici nije nazočan izabrani vijećnik Petar Andrašek, koji nije opravdao svoj
izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Stjepan Šafran, pročelnik,
3. Marko Futač, viši referent i voditelj zapisnika.
Sjednica se tonski snima putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910), o čemu
su vijećnici upoznati.
Sjednicu u 17:00 sati otvora predsjednik Tomislav Ledinski te pozdravlja sve prisutne.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
održane 10.06.2021. godine.
Primjedbi na zapisnik nema te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Ledinski predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu,
2. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Breznica,
3. Odluka o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za
postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2020. –
2030. godine,
4. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Breznica,
5. Odluka o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i učenike O.Š.
Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica,
6. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa,
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu,
8. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim objektom, čestica
kat. br. 674/2 k.o. Bisag u naselju Tkalec,

9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim objektom, čestica
kat. br. 446/5, k.o. Breznica u naselju Podvorec,
10. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Prije prve točke dnevnog reda izabrani vijećnik Mario Marenčić priseže i potpisuje
svečanu prisegu članova Općinskog vijeća.
Toč. 1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu
Predsjednik poziva načelnika i pročelnika da ukratko predstave Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu. Načelnik konstatira da su svi
vijećnici dobili prijedlog Polugodišnjeg izvještaja u materijalima za sjednicu i predlaže da
vijećnici postave konkretna pitanja vezana uz stavke Izvještaja. Pročelnik dodaje da su sve
stavke uglavnom u okvirima planiranim Proračunom.
Predsjednik otvara raspravu o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine
Breznica za 2021. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za
2021. godinu na glasanje. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za
2021. godinu prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 2)
Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Breznica
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
objašnjava da je važeća Procjena rizika od velikih nesreća donešena 2018. godine, s
izmjenama i dopunama u studenom 2018. godine. Sada je potrebno napraviti Reviziju
Procjene. Dva su glavna razloga za izradu Revizije.
Nakon potresa u Zagrebu i Petrinji područje Općine Breznica, kao i područje susjednih
općina, stavljeno je u područje seizmičkog intenziteta VIII stupnja. Do sada se Općina
Breznica nalazila u području VII stupnja.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine mora biti u skladu s procjenom
rizika na razini županije. Varaždinska županija donijela je svoju procjenu tek 2019. godine, pa
se sada ovom Revizijom pristupa usklađenju Procjene rizika.
Predsjednik otvara raspravu o Reviziji I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Općine Breznica. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Breznica na glasanje. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od
velikih nesreća prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 3)
Odluka o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Breznica
za razdoblje od 2020. – 2030. godine
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
obrazlaže da je u prosincu prošle godine Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi Plana
razvoja Općine. Izrada Plana dug je proces koji uključuje donošenje Odluke načelnika da nije
potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, kao i donošenje ovog dokumenta.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog
akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od
2020. – 2030. godine na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Toč. 4)
Odluka o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
obrazlaže da je Općinsko vijeće donijelo trenutno važeću Odluku 2016. godine. Od tada se
mijenjao Zakon te je potrebno ažurirati postojeću Odluku, što je Općini i bilo predloženo na
posljednjoj inspekciji civilne zaštite. Naglašava da su pravne osobe iz Odluke ostale iste.
Predsjednik otvara raspravu o Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Breznica. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Breznica na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Toč. 5)
Odluka 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 poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
podsjeća da Općina već neko vrijeme svake godine financira nabavu bilježnica i radnih
bilježnica za djecu s područja Općine. Predsjednik dodaje da je i ove godine isto, te da se
ovime puno pomaže roditeljima.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i
učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica na glasanje.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Toč. 6)
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
Obrazloženje ove točke dnevnog reda daje pročelnik. Pročelnik obrazlaže da je
trenutno važećom Odlukom iz srpnja 2010. godine određen koeficijent u vrijednosti od 2.6,
što načelniku daje bruto plaću od 10.114,00 kn. Za usporedbu s drugim općinama, pročelnik
navodi primjere Ljubešćice (koeficijent 4.0), Maruševca (3.7) i Cestice (4.55). Sve općine
koje su sada donosile ove odluke povećavale su koeficijente. Ovim prijedlogom koeficijent bi
se povećao na 3.6, što bi dalo bruto plaću od približno 14.000,00 kn, odnosno netu plaću od
otprilike 9.600,00 kn. Dodaje da načelnik kao dužnosnik nema pravo na regres, božićnicu i
druge naknade. Navodi i primjer Grada Novog Marofa, gdje bi pročelnik imao plaću 30%
veću od plaće načelnika Općine Breznica i nakon ovog povećanja.
Nikola Podoljnjak smatra da navedeni iznos sadašnje plaće načelnika nije točan, jer je
pročelnik propustio navesti da se uz osnovicu i koeficijent u plaću obračunava i staž. U
njegovoj imovinskoj kartici naveden je iznos od 7.986,00 kn. Dužnosnik također ne treba
poštivati radno vrijeme, a ima pravo i na reprezentaciju.

Jadranka Bahlen iznosi svoj stav u ime Hrvatske stranke umirovljenika. Stav
umirovljenika je bio protiv ove Odluke, ali ona će osobno biti suzdržana. Smatra da bi bilo
bolje da se ova Odluka donosi druge godine.
Ivan Andrašek ponavlja da povećanja nije bilo od 2010. godine. Smatra da pitanje
staža nije bitno u donošenju ove Odluke, jer je načelnik mogao biti i netko bez staža.
Načelnik konstatira da svatko može glasati kako hoće i postavlja pitanje Jadranki
Bahlen, da li su protiv povećanja plaće bili umirovljenici iz Općine Breznica? Jadranka
Bahlen odgovara da jesu, ali da se nada da se načelnik neće zbog toga osvećivati
umirovljenicima. Ponavlja da njezin stav nije da sadašnji koeficijent nije malen, već da nije
dobro da se povećava na prvoj sjednici. Njezina stranka je tražila da bude protiv, ali ona je
odlučila da će biti suzdržana.
Pročelnik iznosi da su i druge općine koje je navodio kao primjere to sada radile i da
se ovom Odlukom predlaže najniži koeficijent od navedenih. Nikola Podoljnjak se slaže da je
sadašnji koeficijent nizak, ali pita zašto se zamjeniku načelnika u prošlom sazivu Općinskog
vijeća nije podignuo iznos naknade. Ponavlja i da se sada radi o povećanju od 38%.
Pročelnik iznosi da članovi Županijske skupštine primaju 1.000,00 kn mjesečno.
Jadranka Bahlen odgovara da članovi Skupštine dolaze u Varaždin i više puta mjesečno.
Smatra da je plaću načelniku trebalo povisiti prije.
Predsjednik daje Odluku o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog
odnosa na glasanje. Rezultat glasanja je 4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽAN.
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa nije prihvaćena.
U raspravi nakon glasanja sudjeluju pročelnik, Nikola Podoljnjak, Jadranka Bahlen i
Ivan Andrašek.
Toč. 7)
Odluka o raspoređivanju sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
iz Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
podsjeća da se ova Odluka donosi svake godine. Ove godine prvi se puta dogodilo da je u
Općinsko vijeće izabran nezavisan vijećnik, ali sa stranačke kandidacijske liste koalicije HSS
– HDZ – HSU – REFORMISTI. Budući da to nije bilo drugačije definirano koalicijskim
sporazumom, njegovih 1.000,00 kn po zakonu se dijeli na stranke koalicije koje su dobile
mjesto u Općinskom vijeću: 500 kn za HDZ i po 250 kn za HSS i HSU.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Stjepan Brglez se javlja za
riječ i iznosi da je on također nezavisan kandidat, ali izabran s kandidacijske liste SDP-a, te
želi da njegov dio sredstava primi SDP. Nikola Podoljnjak dodaje i da je Petar Andrašek
također nezavisan. Pročelnik objašnjava da SDP dobiva sredstava za svoje nezavisne
kandidate. Ovaj slučaj je bio specifičan jer se radilo o koaliciji.
Predsjednik daje Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu na glasanje. Odluka je
prihvaćena jednoglasno.
Toč. 8)
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim objektom,
čestica kat. br. 674/2 k.o. Bisag u naselju Tkalec
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
objašnjava da Općina ima u vlasništvu veći broj nekretnina koje je dobila kao ošasnu
imovinu, većinom u suvlasništvu s brojnim drugim suvlasnicima, živim i pokojnim.

Ove dvije nekretnine koje su pred Općinskim vijećem – kuća u Tkalcu pokojne
Ljubice Vujice i kuća u Podvorcu pokojnog Srećka Ljunjeka – su relativno čiste po pitanju
vlasništva. Loše stanje te dvije nekretnine mogu svi vidjeti i pročelnik smatra da se zbog toga
trebaju prodati. Napravljeni su elaborati o cijeni te natječaj može biti objavljen nakon što
Općinsko vijeće donese odluke o prodaji.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Jadranka Bahlen postavlja
pitanje o cijenama nekretnina koje se prodaju. Pročelnik odgovara da je procjenu vrijednosti
napravio sudski vještak, a iznose 52.300,00 kn za nekretninu u Podvorcu i 74.000,00 kn za
nekretninu u Tkalcu.
Pročelnik dodaje da su obje nekretnine u loše stanju i predstavljaju samo trošak Općini
jer ih treba redovito čistiti. Nudi vijećnicima napravljene elaborate s priloženim slikama na
uvid i objašnjava da početna cijena u natječaju mora biti određena od strane vještaka. Predlaže
i da Općinsko vijeće Odlukom o prodaji ovlasti načelnika za provedbu prodaje.
Predsjednik daje Odluku o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim
objektom, čestica kat. br. 674/2 k.o. Bisag u naselju Tkalec, s davanjem ovlasti načelniku za
provedbu prodaje na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Toč. 9)
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim objektom,
čestica kat. br. 446/5, k.o. Breznica u naselju Podvorec
Predsjednik objašnjava da se radi o drugoj nekretnini o kojoj se već raspravljalo u
prethodnoj točci dnevnog reda. Nema novih pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o prodaji građevinskog zemljišta sa stambenim i pomoćnim
objektom, čestica kat. br. 446/5, k.o. Breznica u naselju Podvorec, s davanjem ovlasti
načelniku za provedbu prodaje na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Pročelnik dodaje da je za provedbu prodaje potrebno osnovati povjerenstvo za
provedbu postupka javnog natječaja. Načelnik predlaže pročelnika za člana povjerentva, a
pročelnik predlaže višeg referenta Marka Futača i potpredsjednika Općinskog vijeća Ivana
Andrašeka.
Nema drugih prijedloga te predsjednik daje prijedlog Odluke o osnivanju povjerenstva
za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Breznica u
sastavu Stjepan Šafran, Marko Futač i Ivan Andrašek na glasanje. Odluka je prihvaćena
jednoglasno.
Toč. 10)
Ostala pitanja i prijedlozi
Jadranka Bahlen postavlja pitanje, tko održava cestu od državne ceste prema Bisagu?
Načelnik odgovara da je za tu cestu odgovorna Županijska uprava za ceste, ali i da ŽUC ne
reagira na pozive Općine. Dodaje da se nada da će i to biti tema na Županijskoj skupštini.
Jadranka Bahlen odgovara da je uvijek bila spremna na suradnju i podsjeća da je potaknula
projekt asfaltiranja parkirališta.
Predsjednik podsjeća i na problem stanja autobusnih stanica. Pročelnik dodaje da je
stanica u Jarku razbijena već 5 mjeseci. Jadranka Bahlen poziva na suradnju i veli da može
pitati što se poduzima po tome.
Pročelnik obavještava Vijeće da je već treću godinu Općina dobila priznanje Instituta
za javne financije za transparentnost općinskog proračuna. Općina Breznica je dobila ocjenu
5, a Grad Novi Marof koji ima tri upravna odjela ocjenu 3.
Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o proslavi dana Općine. Načelnik odgovara je
preporuka stožera bila da se proslava može održati, ali na vlastitu odgovornost. Zbog toga se
odlučilo da bi održavanje dana Općine u ovim uvjetima bilo od više štete nego koristi.

Stjepan Brglez ispred Lovačke udruge Vidra poziva prisutne da dođu za vikend na
natjecanje u gađanju glinenih golubova, ručak i roštilj. LU Vidra paziti će na pridržavanje
epidemioloških mjera, a iz Varaždina im je već najavljena kontrola.
Ivan Andrašek postavlja pitanje, da li Općina ima pravo tražiti izvješća o trošenju
sredstava od strane udruga? Primio je anonimnu prijavu o sumnjivim radnjama u jednoj
udruzi, u obliku dizanja i vraćanja sredstava na račun. Načelnik odgovara da udruge imaju
obvezu opravdati Općini sredstva koja su dobile od Općine, a za ostalo se treba obratiti
nadležnim institucijama.
Pročelnik iznosi da je čuo komentare iz Draškovića – neće spominjati imena – o tome
da se samo u Breznici radi na komunalnoj infrastrukturi. Podsjeća da se u Breznici nisu
asfaltirale ceste 2019. i 2020. godine, a 100 metara nogostupa koji se napravio u Breznici nije
napravljen općinskim sredstvima. Smatra da osoba koja širi te informacije ili to ne zna ili laže.
Načelnik dodaje da moli, kao i više puta prije, da se o radu Općinskog vijeća ne
raspravlja po krčmama.
Dovršeno u 18:30 sati.
Voditelj zapisnika
Marko Futač

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Ledinski

