
Z A P I S N I K

sastavljen 03.05.2022. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  putem elektroničke  pošte  Pozivom KLASA:  024-01/22-01/02,
URBROJ: 2186-23-01-22-1 od 26.04.2022. godine.

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

Sjednici  nisu  nazočni  vijećnici  Ivana  Lendl  Trglačnik  i  Stjepan  Brglez,  koji  su
opravdali svoj izostanak.

Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

Sjednica se tonski snima putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910), o čemu
su vijećnici upoznati.

Sjednicu u 18:00 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
11.02.2022. 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. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu,
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u

Općini Breznica za 2021. godinu,
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica

za 2021. godinu,
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica,
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom

upravnom odjelu Općine Breznica,
6. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Breznica,
7. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja

Općine Breznica,
8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića,
9. Odluka  o  raspoređivanju  sredstava  za  redovito  godišnje  financiranje  političkih

stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu,



10. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže prijedlog Godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Breznica  za  2021.
godinu.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Za raspravu se javio vijećnik
Petar Andrašek te postavlja pitanje oko modernizacije nerazvrstane ceste Bisag – Borenec te
lovačkog doma Borenec.  Na pitanje odgovaraju pročelnik i načelnik. Nema drugih pitanja ili
primjedbi na ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik daje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznica
za 2021. godinu na glasanje.

Zaključak: Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021.
godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 2)
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže Izvješće  načelnika  o  izvršenju  Programa gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2021. godinu.

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

Predsjednik daje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2021. godinu na glasanje.

Zaključak: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2021. godinu je prihvaćeno jednoglasno.

Toč. 3)
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2021. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Breznica za 2021. godinu.

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

Predsjednik daje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Breznica za 2021. godinu na glasanje.

Zaključak: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Breznica za 2021. godinu je prihvaćeno jednoglasno.



Toč. 4)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Breznica.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Breznica na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  ustrojstvu  i  djelokrugu  Jedinstvenog  upravnog  odjela
Općine Breznica je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 5)
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik  i
načelnik  obrazlažu prijedlog  Odluke  o  koeficijentima  za  obračun  plaće  službenika  i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Odluke  o  koeficijentima  za  obračun  plaće  službenika  i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica na glasanje.

Zaključak: Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica je prihvaćena sa 6 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.

Toč. 6)
Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Breznica.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Kodeksa  ponašanja  članova  Općinskog  vijeća  Općine
Breznica na glasanje.

Zaključak:  Kodeks  ponašanja  članova  Općinskog  vijeća  Općine  Breznica  je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 7)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima

izvan područja Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan
područja Općine Breznica.

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



Predsjednik daje prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim
vrtićima izvan područja Općine Breznica na glasanje.

Zaključak: Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
izvan područja Općine Breznica je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 8)
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik  i
načelnik obrazlažu prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izgradnju nove zgrade Dječjeg
vrtića.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izgradnju nove zgrade
Dječjeg vrtića na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  pokretanju  postupka  za  izgradnju  nove  zgrade  Dječjeg
vrtića je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 9)
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje

političkih stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže prijedlog  Odluke  o  raspoređivanju  sredstava  za  redovito  godišnje  financiranje
političkih stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu.

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

Predsjednik  daje  prijedlog Odluke o  raspoređivanju  sredstava  za  redovito  godišnje
financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak: Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih  stranaka  iz  Proračuna  Općine  Breznica  za  2022.  godinu  je  prihvaćena
jednoglasno.

Toč. 10)
Ostala pitanja i prijedlozi

Vijećnica Jadranka Bahlen postavlja pitanje o natječaju Zaželi - program zapošljavanja
žena koji provodi GDCK Novi Marof. Također postavlja i pitanje o prikupljanju pomoći za
izbjeglice iz Ukrajine. Na pitanja odgovaraju pročelnik i načelnik.

Potpredsjednik Ivan Andrašek i predsjednik Tomislav Ledinski postavljaju pitanje o
košnji bankina i održavanju županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Na pitanje odgovara
načelnik.

Vijećnik Petar Andrašek upozorava Vijeće da je nepoznata osoba iz Općine Breznički
Hum ispuštala  velike količine otpadnih voda u potok u Breznici  i  postavlja  pitanje  kome
prijaviti ispuštanje otpadnih voda u potoke i kanale. Na pitanje odgovara pročelnik.



Nema drugih pitanja ili prijedoga te predsjednik zatvara sjednicu Općinskog vijeća.

Dovršeno u 19:30 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
   Stjepan Šafran          Tomislav Ledinski


