
              
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA BREZNICA 

          Općinsko vijeće 

 

Klasa: 024-01/22-01/01 

Ur.broj: 2186-23-01-22-1 

Bisag, 03.02.2022. 

 

 Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske 

županije" broj 20/2021.), s a z i v a m 

 

 SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

 OPĆINE BREZNICA 

 

 Sjednica će se održati u  petak 11.02.2022. godine u prostorijama Društvenog doma u 

Bisagu sa početkom u 17,00 sati. 

 

 Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Odluka o komunalnom redu na području Općine Breznica, 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Breznica, 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2021. godinu, 

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu, 

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od jednokratne naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine 

poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za RH u 2021. godini, 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava šumskog doprinosa u 2021. 

godini, 

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini, 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica u 2021. 

godini, 

9. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

RH na području Općine Breznica za 2022. godinu, 

10. Program korištenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra 

od interesa za RH u 2022. godini, 

11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini, 

12. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2022. godini, 

13. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa, 

14. Ostala pitanja i prijedlozi. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

         Tomislav Ledinski 


