
Z A P I S N I K

sastavljen 05.11.2021. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  pismenim  putem  Pozivom  Klasa:  021-05/21-01/05,  Urbroj:
2186/023-01-21-1 od 25.10.2021. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Nikola Podoljnjak, potpredsjednik,
4. Ivana Lendl Trglačnik,
5. Nikolina Fišter.

Sjednici  nisu  nazočni  Jadranka  Bahlen,  Mario  Marenčić  i  Stjepan  Brglez,  koji  su
opravdali  svoj  izostanak,  te  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 konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane
02.09.2021. godine.

Primjedbi na zapisnik nema te se zapisnik prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Ledinski predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Odluka o  proglašenju  komunalne  infrastrukture  javnim dobrom u općoj  uporabi  u
vlasništvu Općine Breznica,

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

3. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica
za 2022. godinu

4. Informacija  o  raspisivanju  natječaja  za  dodjelu  studentskih  stipendija  studentima s
područja Općine Breznica za kalendarsku 2022. godinu,

5. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 1)
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

u općoj uporabi u vlasništvu Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se radi o postojećoj nerazvrstanoj cesti u Borencu. Dio već asfaltirane ceste kroz
Borenec nije ucrtan u katastar, te je potrebno donijeti ovu Odluku da bi se cijela cesta mogla
ucrtati u katastar i upisati u gruntovnicu.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik daje  Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi u vlasništvu Općine Breznica na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da Općina ovu Odluku donosi svake godine, kao i većina drugih općina. Odlukom
se Poreznoj upravi povjeravaju poslovi naplate općinskih poreza, za što Porezna uprava uzima
5% naplaćenih poreza.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik  daje  Odluku  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,
evidentiranja,  nadzora,  naplate  i  ovrhe  radi  naplate  općinskih  poreza  Općine  Breznica  na
glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 3)
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik poziva pročelnika i potpredsjednika Ivana Andrašeka da obrazlože ovu
točku dnevnog reda. Ivan Andrašek objašnjava da je Planom djelovanja dan popis mjera i
nositelja  mjera za prirodne nepogode koje su predmet Plana djelovanja.  Dodaje da nas u
posljednje vrijeme nažalost pogađa sve više prirodnih nepogoda. 

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik daje Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2022. godinu na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 4)
Informacija o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obavještava Vijeće da je načelnik raspisao natječaj za dodjelu stipendija za 2022. godinu.
Natječaj je objavljen u novinama i na stranici Općine, a  uvjeti natječaja su ostali kao i prošle
godine. Danas je zadnji dan za dostavu zahtjeva i do sada je zaprimljeno 13 zahtjeva, ali je
moguće  da  ih  još  stigne  poštom.  Načelnik  sada  donosi  odluku  o  dodjeli  stipendija,  a
informacije o tome će Vijeće dobiti na sljedećoj sjednici.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.



Toč. 5)
Ostala pitanja i prijedlozi

Pročelnik  obavještava  Vijeće  da  je  u  tijeku  izrada  prijedloga  novog  proračuna.
Prijedlog će biti poslan na javno savjetovanje, pa pročelnik poziva vijećnike da ga pogledaju i
daju svoje prijedloge. Ivan Andrašek postavlja pitanje da li se planira još jedna sjednica do
kraja godine. Pročelnik odgovara da se sjednica planira oko 15. prosinca.

Načelnik  i  pročelnik  obavještavaju  Vijeće  da  je  Općina  primila  priznanje  portala
Načelnik.hr za doprinos u području izdvajanja za predškolsko obrazovanje. Po kriteriju trenda
izdvojenih sredstava u trogodišnjem razdoblju Općina Breznica se nalazi među 10 najboljih
hrvatskih općina po analizi proračuna.

Predsjednik obavještava Vijeće da lovačka društva bilježe velike troškove zbog šteta
od divljači i pitaju za pomoć Općine. Načelnik odgovara da po njegovim saznanjima društva
još nisu isplatila štete ili ih do kraja utvrdila. Smatra da bi sada bilo teško uključiti njihov
zahtjev u rebalans, ali da se zahtjevi društava mogu razmotriti u novoj proračunskoj godini. 

Ivan  Andrašek postavlja  upit  o  donošenju plana  radova na nerazvrstanim cestama.
Pročelnik odgovara da će se program gradnje komunalne infrastrukture donijeti uz proračun
na sljedećoj sjednici.

Ivan Andrašek također smatra da se novoosnovani mjesni odbori nisu aktivirali,  uz
izuzetak  Mjesnog  odbora  Jarek-Jales.  Pročelnik  dodaje  da  je  i  Mjesni  odbor  Mirkovec-
Podvorec također počeo s radom. Načelnik obavještava da je Općina primila 3 prijedloga od
mjesnih odbora, ali smatra da je samo jedan suvislo sročen i da možda članovi mjesnih odbora
trebaju edukaciju o postupku održavanja sjednica. Dodaje i da oni koji su ih kandidirali –
uključujući i njega – tu imaju neku odgovornost.

Dovršeno u 17:30 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač          Tomislav Ledinski


