
Z A P I S N I K

sastavljen 14.12.2021. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  pismenim  putem  Pozivom  Klasa:  021-05/21-01/06,  Urbroj:
2186/023-01-21-1 od 03.12.2021. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Ivana Lendl Trglačnik,
4. Jadranka Bahlen,
5. Mario Marenčić,
6. Nikolina Fišter,
7. Petar Andrašek.

Sjednici  nisu  nazočni  Stjepan  Brglez  te  Nikola  Podoljnjak,  koji  je  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.

Prije čitanja dnevnog reda priseže izabrani vijećnik Petar Andrašek.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane
05.11.2021. 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. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu,
2. Izmjene plana razvojnih programa Općine Breznica za 2021. godinu,
3. Proračun Općine Breznica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu;
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu,
5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za

2021. godinu,
6. Izmjene i  dopune Programa gradnje objekata  i  uređaja  komunalne infrastrukture u

Općini Breznica za 2021. godinu,
7. Izmjene  i  dopune  Programa  javnih  potreba  u  društvenim  djelatnostima  Općine

Breznica za 2021. godinu,
8. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu,
9. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu,



10. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2022. godinu,
11. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2022. godinu s

trogodišnjim financijskim učincima,
12. Plan razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine,
13. Odluka o proglašenju  komunalne  infrastrukture  javnim dobrom u općoj  uporabi  u

neotuđivom vlasništvu Općine Breznica:
 NC „kod spomenika“ u Breznici,
 Društveni dom Jarek Bisaški,
 groblje u Bisagu,
 mrtvačnica,
 park u Breznici,
 park Hrvatskih branitelja u Bisagu,
 parkiralište u Bisagu,
 zemljište za sport i rekreaciju u Breznici,
 zgrada Općine u Bisagu.

14. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se krajem godine donose Izmjene i dopune Proračuna. Od značajnijih promjena
pročelnik ističe nešto manje prihodi od poreza na dohodak u odnosu na planirane ove godine.
Pročelnik poziva vijećnike da postave konkretna pitanja o pojedenim stavkama.

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

Predsjednik daje Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu na
glasanje. Izmjene i dopune Proračuna su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 2)
Izmjene plana razvojnih programa Općine Breznica za 2021. godinu

Pročelnik objašnjava da su Izmjene plana razvojnih programa sastavni dio Izmjena i
dopuna Proračuna, s iznosima izvučenima iz Izmjena i dopuna Proračuna.

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

Predsjednik daje Izmjene plana razvojnih programa Općine Breznica za 2021. godinu
na glasanje. Izmjene plana razvojnih programa su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 3)
Proračun Općine Breznica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Pročelnik objašnjava da je prijedlog Proračuna Općine za 2022. godinu bio objavljen
na web stranici  te  da je  za njega provedeno javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.  U
usporedbi s Proračunom za 2021. godinu planirani su manji prihodi od poreza na dohodak.
Pročelnik poziva vijećnike da postave konkretna pitanja o pojedenim stavkama.

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



Predsjednik daje Proračun Općine Breznica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i
2024. godinu na glasanje. Proračun za 2022. godinu  je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 4)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu

Pročelnik  objašnjava  da  se  Odluka  o  izvršavanju  Proračuna  donosi  svake  godine
zajedno s Proračunom. Odlukom se imenuje načelnik kao odgovorna osoba za izvršavanje
Proračuna.

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

Predsjednik daje Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu na
glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 5)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2021. godinu

Pročelnik  pojašnjava  da  su  Izmjene  i  dopune  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture  sastavni  dio  Izmjena  i  dopuna  Proračuna.  Izmjene  i  dopune  Programa
održavanja odnose se na stvarno izvršene radove u odnosu na planirane od početka godine.

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

Predsjednik daje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini  Breznica  za  2021.  godinu na glasanje.  Izmjene  i  dopune Programa su  prihvaćene
jednoglasno.

Toč. 6)
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2021. godinu

Pročelnik obrazlaže prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.  Izmjena i  dopuna Programa sadrže projekte koji  su ostvarene u
protekloj godini te izvore financiranja za iste.

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

Predsjednik daje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2021. godinu na glasanje. Izmjene i dopune Programa su
prihvaćene jednoglasno.

Toč. 7)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Breznica za 2021. godinu

Pročelnik obrazlaže prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima. Programom se utvrđuje korištenje sredstava u području kulture, obrazovanja,
sporta,  socijalne  skrbi,  vatrogastva,  lovstva,  humanitarnih  aktivnosti,  vjerskih  zajednica,
političkog djelovanja i drugih društvenih djelatnosti,  a ovim Izmjenama i dopunama Program
se usklađuje sa stvarno utrošenim sredstvima.

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



Predsjednik  daje  Izmjene  i  dopune  Programa  javnih  potreba  u  društvenim
djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu na glasanje. Izmjene i dopune Programa su
prihvaćene jednoglasno.

Toč. 8)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu

Pročelnik  predstavlja  prijedlog  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  za
2022. godinu. Objašnjava da je ove godine Program napisan malo drugačije te po naputku
revizije  sadrži  opseg  planiranih  radova.  Iznosi  u  Programu  su  u  skladu  s  donesenim
Proračunom. Ceste na kojima se planiraju radovi uzete  su s područja  cijele  Općine,  a  po
potrebi napraviti će se i Izmjene i dopune Programa za moguće radove na drugim cestama.

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

Predsjednik daje Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2022. godinu na glasanje. Program je prihvaćen sa 6 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN.

Toč. 9)
Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu

Pročelnik predstavlja prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
godinu.  Kao  i  kod  Programa  održavanja,  ukupni  iznosi  su  u  skladu  s  Proračunom,  a  u
Programu su detaljnije razrađeni.

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

Predsjednik daje  Program građenja komunalne infrastrukture u Općini  Breznica za
2022. godinu na glasanje. Program je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 10)
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Breznica za 2022. godinu

Pročelnik  predstavlja  prijedlog Program javnih  potreba  u  društvenim djelatnostima
Općine Breznica za 2022. godinu. Programom se utvrđuje korištenje sredstava u području
kulture,  obrazovanja,  sporta,  socijalne skrbi,  vatrogastva,  lovstva,  humanitarnih aktivnosti,
vjerskih zajednica, političkog djelovanja i drugih društvenih djelatnosti. Ukupni iznosi su u
skladu s Proračunom, a ovim Programom su detaljnije razrađuju.

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

Predsjednik daje Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica
za 2022. godinu na glasanje. Program je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 11)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica

za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Pročelnik obrazlaže prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Breznica za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Plan uključuje dokumente
civilne zaštite koji će se donijeti u 2022. godini, planirane aktivnosti vatrogasnih društava i
ostalih snaga civilne zaštite te plan financiranja sustava civilne zaštite.



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

Predsjednik daje Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2022.  godinu  s  trogodišnjim  financijskim  učincima  na  glasanje.  Plan  je  prihvaćen
jednoglasno.

Toč. 12)
Plan razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine

Pročelnik podsjeća vijećnike da su u materijalima za sjednicu dobili prijedlog Odluke
o donošenju Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine. Sam Plan
razvoja Općine nije im dostavljen poštom zbog njegove veličine, ali se mogao preuzeti sa
stranice na kojoj je bio objavljen za javno savjetovanje. U pitanju je opširan dokument, a
sadrži i planirane projekte za sljedećih 10 godina i za njih predviđena sredstva.

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

Predsjednik daje Odluku o donošenju Plana razvoja Općine Breznica za razdoblje od
2021. – 2030. godine na glasanje. Odluka o donošenju Plana je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 13)
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Breznica

Pročelnik  objašnjava  da  je  Državni  ured  za  reviziju  proveo  reviziju  upravljanja
komunalnom infrastrukturom za Varaždinsku županiju. Po nalazu revizije temeljem Zakona o
komunalnom  gospodarstvu  sva  komunalna  infrastruktura  Općine  mora  se  u  katastru  i
gruntovnici  upisati  kao  "javno  dobro  u  općoj  uporabi  u  neotuđivom  vlasništvu  Općine
Breznica".  Da bi  se  to  moglo provesti  potrebno je  donijeti  posebne odluke o proglašenju
komunalne infrastrukture za svaki pojedini objekt komunalne infrastrukture. Na ovoj sjednici
predlaže se donošenje odluka za 9 objekata komunalne infrastrukture.

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

Predsjednik daje na glasanje odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Breznica za sljedeće objekte:

1. NC „kod spomenika“ u Breznici: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
2. Društveni dom Jarek Bisaški: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
3. Groblje u Bisagu: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
4. Mrtvačnica: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
5. Park u Breznici: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
6. Park Hrvatskih branitelja u Bisagu: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
7. Parkiralište u Bisagu: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
8. Zemljište za sport i rekreaciju u Breznici: Odluka je prihvaćena jednoglasno;
9. Zgrada Općine u Bisagu: Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 14)
Ostala pitanja i prijedlozi

Načelnik se zahvaljuje vijećnicima na njihovom konstruktivnom radu ove godine te ih
upoznaje  sa  završnim  domjenkom  koji  se  tradicionalno  organizira  zajedno  s  Općinom
Breznički Hum. Ove godine ga organizira Hum, a predloženi termin je 28. ili 29. prosinca u
restoranu Francina 2 u Breznici. Načelnik želi čuti mišljenje vijećnika o održavanju završnog
domjenka u ovim okolnostima. Nema primjedbi na održavanje završnog domjenka.



Ivan Andrašek predlaže da se ubuduće materijali za sjednicu šalju putem elektroničke
pošte.  Također, zamoljen  je  od susjeda  da  se  u  njihovom zaseoku postavi  oglasna  ploča.
Pročelnik odgovara da je slanje materijala za sjednice putem elektroničke pošte lako provesti,
ako se svi slažu s time. Načelnik dodaje i da će oglasna ploča biti postavljena.

Dovršeno u 18:30 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač          Tomislav Ledinski


