
Z A P I S N I K

sastavljen 11.02.2022. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  putem elektroničke  pošte  Pozivom KLASA:  024-01/22-01/01,
URBROJ: 2186-23-01-22-1 od 03.02.2022. godine.

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

Sjednici nisu nazočni Nikola Podoljnjak, Ivana Lendl Trglačnik i Stjepan Brglez, koji
su opravdali 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 i potvrđuje da su svi vijećnici
primili materijale za sjednicu poslane putem elektroničke pošte.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane
14.12.2021. 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 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.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Odluka o komunalnom redu na području Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  se  radi  o  manjim  izmjenama  koje  je  potrebno  donijeti.  Glavni  razlog  za
donošenje je novi članak 12. koji govori o omogućavanju korištenja javnih površina osobama
s posebnim potrebama, a zbog kojeg su i ostale općine i gradovi mijenjale svoje odluke od
komunalnom redu. Uz to dodan je i  drugi stavak u članku 19.,  a koji  govori o popravku
kvarova  nastalih  zbog radova na  javnim površinama.  Ostatak  prijedloga  se  praktički  nije
mijenjao u odnosu na trenutno važeću Odluku.

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

Predsjednik  daje  Odluku  o  komunalnom  redu  na  području  Općine  Breznica  na
glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da se radi o odluci koju je potrebno donijeti po novom Zakonu o gospodarenju
otpadom, a koji  je  donesen 2021. godine.  Prijedlog Odluke bio je  javnom savjetovanju u
trajanju od 30 dana,  a  sastavni  dio Odluke su i  Opći  uvjeti  Ugovora s korisnicima javne
usluge sakupljanja komunalnog otpada.

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

Predsjednik  daje  Odluku  o  načinu  pružanja  javne  usluge  sakupljanja  komunalnog
otpada na području Općine Breznica na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.



Toč. 3)
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica

za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  se  analiza  stanja  sustava  civilne  zaštite  donosi  svake  godine  u  skladu  sa
Zakonom o  civilnoj  zaštiti  i  ukratko  iznosi  koji  podaci  se  nalaze  u  Analizi  stanja:  koje
dokumente je Općina donijela, koje nadležnosti i sredstva pripadnici sustava civilne zaštite
Općine imaju, te što se na području civilne zaštite radilo u 2021. godini.

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

Predsjednik daje Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica
za 2021. godinu na glasanje. Analiza stanja je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 4)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja

u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da je  Vijeće donijelo Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
godinu, a sada načelnik donosi Izvješće o izvršenju tog Plana. Na Općinskom je vijeću da li
će to Izvješće prihvatiti ili ne.

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

Predsjednik  daje  Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana  djelovanja  u
području  prirodnih  nepogoda  za  2021.  godinu  na  glasanje.  Zaključak  je  prihvaćen
jednoglasno.

Toč. 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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava se ovaj Program donosi svake godine, a u pitanju su sitna sredstva koja se uplaćuju
prilikom izgradnje ili legalizacije objekata. Tako je u 2021. godini općina Breznica od ove
naknade ostvarila prihod od samo 40,74 kn, što se su utrošilo na održavanje poljskih puteva.

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

Predsjednik  daje  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
na glasanje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 6)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava šumskog doprinosa

u 2021. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  je  Vijeće  prošle  godine  donijelo  i  Program  korištenja  sredstava  šumskog
doprinosa.  U  2021.  godini  Općina  Breznica  nije  imala  nikakvih  prihoda  od  šumskog
doprinosa, ali načelnik svejedno mora donijeti ovo Izvješće.



Jadranka Bahlen postavlja pitanja, da li se praksi ilegalne sječe šuma ne može stati na
kraj? Pročelnik pojašnjava da šumski doprinos ne naplaćuje Općina, već šumarija, i trebao bi
biti zajednički prihod države i Općine.

Jadranka Bahlen komentira da se doneseni zakon ne poštuje. Načelnik se s time slaže,
ali i pojašnjava da se šumski doprinos plaća za drva namijenjena za drvnu industriju, ne za
ogrijev.

Nema drugih pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik  daje  Zaključak o  prihvaćanju  Izvješća  o  korištenju  sredstava  šumskog

doprinosa u 2021. godini na glasanje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

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

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  je  Vijeće  prošle  godine  donijelo  Program  korištenja  sredstava  naknade  za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini. Sredstva od 900,00 kn u
pitanju stara su dugovanja, budući da nove legalizacije nema.

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

Predsjednik daje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini na glasanje. Zaključak je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 8)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja

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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  je,  kao  i  kod prethodnih  točaka  dnevnog  reda,  Vijeće  donijelo  Program od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica u
2021. godini. Radi se o 4.474,92 kn dobivenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u Tkalcu.

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

Predsjednik  daje  Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  korištenju  sredstava  od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica u
2021. godini na glasanje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 9)
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu RH na području Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže se da se u prethodnoj točci glasalo o Izvješću o Programu za 2021. godinu, a sada se
donosi  novi  Program  za  2022.  Opet  se  radi  o  istom  iznosu  od  zakupa  poljoprivrednog
zemljišta u Tkalcu.

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

Predsjednik  daje  Program  korištenja  sredstava  od  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem  u  vlasništvu  RH  na  području  Općine  Breznica  za  2022.  godinu  na  glasanje.
Program je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže se da se radi o novom Program za 2022. godinu te da je procijenjena vrijednost
naknade za ovu godinu 200,00 kn.

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

Predsjednik  daje  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 na glasanje. Program je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 11)
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže se da se također radi o novom Programu za 2022. godinu. Procijenjeni iznos od
1.000,00 kn je preuzet iz proračuna koji je donesen na prošloj sjednici Općinskog vijeća.

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

Predsjednik  daje  Program utroška  sredstava  šumskog doprinosa  u 2022.  godini  na
glasanje. Program je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 12)
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

u prostoru u 2022. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  se  da  se  također  radi  o  novom  Programu  za  2022.  godinu.  Za  2022.  godinu
procijenjen je prihod od 5.000,00 kn, a koji se odnosi na dugovanja koja će Općina pokušati
naplatiti. Sredstva su namijenjena za nastavak projekta modernizacije javne rasvjete.

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

Predsjednik  daje  Program korištenja  sredstava  naknade  za  zadržavanje  nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini na glasanje. Program je prihvaćen jednoglasno.

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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća  na  sličan  prijedlog  s  prošle  sjednice  Općinskog  vijeća.  Po  novom  prijedlogu
predviđeno je povećanje koeficijenta za plaću načelnika s 2.6 na 3.4. Navodi da druge općine
imaju veće koeficijente i podsjeća da se koeficijent Općine Breznica nije mijenjao već skoro
12 godina. Po novom koeficijentu bruto plaća načelnika bi porasla s 10.100,00 na 13.200,00
kuna.

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

Predsjednik  daje  Odluku  o  plaći  i  drugim pravima općinskog načelnika  iz  radnog
odnosa na glasanje. Odluka je prihvaćena s 4 glasa ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.



Toč. 14)
Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik obavještava Vijeće da je putem poruke vijećnica  Ivana Lendl Trglačnik
postavila pitanje o statusu spremnika za otpadno staklo pri Vatrogasnom domu Drašković.
Načelnik odgovara da Općina čeka zapisnik policije za spremnik koji je tamo bio spaljen.
Zapisnik traži koncesionar Eko Flor da bi mogao postaviti novi spremnik, a u suprotnom će
Općina morati pokriti troškove postavljanja novog spremnika.

Dovršeno u 18:30 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač          Tomislav Ledinski


