
Z A P I S N I K

sastavljen 14.12.2022. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine Breznica.

Sjednica  je  sazvana  putem elektroničke  pošte  Pozivom KLASA: 024-01/22-01/05,
URBROJ: 2186-23-01-22-1 od 07.12.2022. godine.

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

Sjednici  nisu  nazočni  vijećnici  Ivan  Andrašek,  Ivana  Lendl  Trglačnik  i  Jadranka
Bahlen, 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
10.11.2022. 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. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu,
2. Proračun Općine Breznica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu,
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za

2022. godinu,
5. Izmjene i  dopune Programa gradnje objekata  i  uređaja  komunalne infrastrukture u

Općini Breznica za 2022. godinu,
6. Izmjene  i  dopune  Programa  javnih  potreba  u  društvenim  djelatnostima  Općine

Breznica za 2022. godinu,
7. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023. godinu,
8. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023. godinu,
9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2023. godinu,
10. Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg

vrtića Pčelica Bisag,



11. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja
Općine Breznica,

12. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća vijećnike da su u materijalima za sjednicu primili prijedlog i obrazloženje Izmjena i
dopuna Proračuna.  Prihodi  su  Izmjenama i  dopunama smanjeni  za  1.200.000,00 kn zbog
manjih ostvarenih prihoda od  EU sredstava te drugih kapitalnih i tekućih pomoći. Detaljnija
razrada  ostvarenih  rashoda  dana  je  u  obrazloženju  Izmjena  i  dopuna  Proračuna  te  u
izmjenama programa koji se donose nakon ove točke dnevnog reda.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Proračuna  Općine  Breznica  za  2022.
godinu na glasanje.

Zaključak:  Izmjene  i  dopune Proračuna Općine  Breznica  za  2022.  godinu su
prihvaćene jednoglasno.

Toč. 2)
Proračun Općine Breznica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik podjeća
Vijeće da je prijedlog Proračuna bio na javnom savjetovanju u trajanju od 30 dana. Vijećnici
su  u  materijalima  uz  prijedlog  Proračuna  razrađen  na  2.  razini  (koji  se  po  donošenju
objavljuje)  primili  i  prijedlog  Proračuna  detaljnije  razrađen  na  4.  razini  te  obrazloženje
Proračuna.  Podsjeća  vijećnike  da  je  novi  Proračun  dan  u  eurima.  Prijedlogom Proračuna
planira se i početak izgradnje područnog dječjeg vrtića u Breznici, zbog čega su rashodi za
komunalnu infrastrukturu za sljedeću godinu nešto manji. Detaljnija razrada rashoda dana je i
u programima koji se donose nakon ove točke dnevnog reda.

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

Predsjednik daje prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu i projekcije za
2024. i 2025. godinu na glasanje.

Zaključak: Proračun Općine Breznica  za 2023.  godinu i  projekcije  za  2024.  i
2025. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 3)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se radi o Odluci koja se donosi svake godine zajedno s Proračunom, a kojom se
načelnik zadužuje za izvršavanje Proračuna.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2023.
godinu na glasanje.



Zaključak: Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu je
prihvaćena jednoglasno.

Toč. 4)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2022. godinu

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik ukratko
obrazlaže da se Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju poslovi, iznosi i
izvori sredstava za redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenih
površina, javne rasvjete i groblja. Izmjene i dopune se donose radi usklađivanja s ostvarenim
rezultatima u 2022. godini.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak: Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Breznica za 2022. godinu su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 5)
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se, kao i kod prethodne točke, ove Izmjene i dopune Programa gradnje donose
radi usklađivanja s ostvarenim rezultatima u 2022. godini. Ove godine asfaltirane su dvije
ceste (NC Breznica – Jalžabetić i NC Donji Borenec – Lovački dom) od četiri planirane.
Izgrađena su dva autobusna ugibališta u Borencu i Draškoviću, provodila se peta faza projekta
modernizacije  javne  rasvjete  i  izvodili  radovi  na  uređenju  dječjih  igrališta  te  groblja  i
mrtvačnice.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak: Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2022. godinu su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 6)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
pojašnjava da se Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima utvrđuje korištenje
sredstava  u  području  kulture,  predškolskog  odgoja,  osnovnoškolskog  obrazovanja,
visokoškolskog  obrazovanja,  sporta,  socijalne  skrbi,  vatrogastva  i  civilne  zaštite,  lovstva,
humanitarnih aktivnosti,  vjerskih zajednica,  političkog djelovanja te u području djelovanja
ostalih  udruga.  Kao  i  kod  prethodnih  točaka,  ovim  Izmjenama  i  dopunama  Program  se
usklađuje s ostvarenim rezultatima.



Potpredsjednik Nikola Podoljnjak postavlja pitanje da li su iznosi u prijedlogu Izmjena
i dopuna Programa u kunama? Pročelnik odgovara potvrdno – iznosi u svim dokumentima
koji se odnose na ovu godinu su dani u kunama, a za sljedeću u eurima.

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

Predsjednik daje prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Breznica za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak:  Izmjene  i  dopune  Programa  javnih  potreba  u  društvenim
djelatnostima Općine Breznica za 2022. godinu su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 7)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća da Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju poslovi, iznosi i izvori
sredstava  za  redovno  i  izvanredno  održavanje  nerazvrstanih  cesta,  održavanje  zelenih
površina, javne rasvjete i groblja. Iznosi za 2023. godinu dani su u eurima i malo su veći u
odnosu na ovu godinu. U izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta uvrštene su i dvije ceste
(NC Breznica – Šargači i NC Jarek Bisaški – Štefci) na kojima se planira novi sloj asfalta.

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

Predsjednik daje prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Breznica za 2023. godinu godinu na glasanje.

Zaključak: Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2023. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 8)
Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća  da  se  Program  građenja  komunalne  infrastrukture  donosi  svake  godine  s
Proračunom. Za 2023. godinu planira se asfaltiranje dvije ceste (NC Drašković – Črni Jarek u
duljini  od  300  metara  i  NC  Foti  –  Žeželj  u  duljini  od  900  metara).  To  su  posljednje
neasflatirane ceste do stalnih kućanstava na području Općine, te su nakon njih ostale samo
makadamske ceste prema vikend objektima. Planira se i izrada projektne dokumentacije za
biciklističko-pješačke  staze  na području  Općine,  za  što  je  Općina  i  tražila  financiranje  iz
fondova EU. Ovaj projekt će se provoditi samo ako Općina dobije tražena sredstva. Osim toga
planiraju  se  i  radovi  na  igralištu  u  Breznici  (također  financirani  iz  fondova  EU),  šesta  i
posljednja  faza  modernizacije  sustava  javne  rasvjete  te  radovi  na uređenju  groblja,  trga i
parka.

Načelnik  želi  pojasniti  da  se  u  projekt  izrade  projektne  dokumentacije  za
biciklističko-pješačke staze išlo prvenstveno da bi riješio problem nogostupa uz državnu cestu
kroz Općinu. Sama izgradnja biciklističko-pješačkih staza bi bila podijeljena u faze, a prvo bi
se provodila izgradnja nogostupa i biciklističke staze uz državnu cestu u Breznici. 

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Programa  građenja  komunalne  infrastrukture  u  Općini
Breznica za 2023. godinu godinu na glasanje.



Zaključak: Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2023. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 9)
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2023. godinu

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik ukratko
obrazlaže  prijedlog  Programa za  2023.  godinu  po  pojedinim točkama.  Kao  i  kod ostalih
programa za 2023. godinu, iznosi u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima su
također dani u eurima.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Programa  javnih  potreba  u  društvenim  djelatnostima
Općine Breznica za 2023. godinu na glasanje.

Zaključak: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica
za 2023. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 10)
Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa

Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća Vijeće da Dječji vrtić Pčelica od svog osnivanja prije četiri godine nije mijenjao
ekonomsku cijenu usluge.  Zbog velikog porasta  cijena  energije,  prehrane  i  troškova rada
predlaže se povećanje ekonomske cijene sa sadašnjih 1,700,00 kn na 2.200,00 kn. Ako se
računa s cijenom od 2.200,00 kn i najviše 54 djece (broj kojeg se Vrtić mora držati po rješenju
inspekcije), dobiva se prihod od 118.800,00 kn mjesečno. Ni to ne pokriva sve troškove, ali će
barem  smanjiti  razliku  između  prihoda  i  rashoda.  Od  ekonomske  cijene  od  2.200,00  kn
participacija roditelja u cijeni usluge bi iznosila 1.000,00 kn (odnosno 800,00 kn za drugo i
svako sljedeće dijete), a sufinanciranje Općine 1.200,00 kn (odnosno 1.400,00 kn za drugo i
svako sljedeće dijete).

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda.
Pročelnik dodaje da su svi vrtići  u okolici  također dizali  cijene.  Čak i  igraonica u

Šćepanju ima cijenu od 1.700,00 kn, a nema ni približno iste uvjete koje ima vrtić. Mario
Marenčić dodaje da je i  igraonica puna.  Načelnik dodaje da je inspekcija sada u vrtiću u
Knegincu, a ne zna da li će tamo stati ili će ići dalje. Smatra da ovakvi postupci inspekcije
samo štete roditeljima koji ne mogu upisati svoju djecu jer su svi vrtići prepuni.

Nema drugih pitanja ili primjedbi od strane vijećnika, pa predsjednik daje prijedlog
Izmjena i  dopuna Odluke o cijeni,  mjerilima upisa i  financiranju programa Dječjeg vrtića
Pčelica Bisag na glasanje.

Zaključak:  Izmjene  i  dopune  Odluke  o  cijeni,  mjerilima upisa  i  financiranju
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag su prihvaćene jednoglasno.



Toč. 11)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima

izvan područja Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
pojašnjava da je ovom Odlukom uređeno sufinanciranje boravka djece s područja Općine u
drugim vrtićima. Predloženom Odlukom sufinanciranje vanjskih vtića bi ostalo 900,00 kn za
prvo, odnosno 1.100,00 kn za drugo i sljedeće dijete, kao i do sada.

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:  Izmjene  i  dopune  Odluke  o  cijeni,  mjerilima upisa  i  financiranju
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag su prihvaćene jednoglasno.

Toč. 12)
Ostala pitanja i prijedlozi

Petar  Andrašek  postavlja  pitanje  o  projektu  izrade  dokumentacije  za  biciklističko-
pješačku stazu: ako Općina ne dobije traženo financiranje iz EU fondova, da li to znači da se
neće  graditi  nogostup  u  Breznici?  Načelnik  odgovara  da  radovi  na  nogostupu  kroz  dio
Breznice sigurno kreću na proljeće. Ovaj projekt se odnosi na projektiranje nogostupa i staza
na ostalom dijelu Općine.

Pročelnik podsjeća Vijeće da se Općina javila na najtečaj za financiranje izgradnje
područnog dječjeg vrtića u Breznici, da je projekt odbijen i da je Općina na takvu odluku dala
prigovor.  Prije  nekoliko  dana  Općina  je  primila  rješenje  potpisano  od  ministra  kojim  se
prigovor Općine prihvaća kao osnovan u potpunosti i projektni prijedlog se vraća na ponovno
razmatranje. Smatra da je vrlo vjerojatno da će projekt sada biti prihvaćen za financiranje.
Projekti svih okolnih općina i gradova su već prihvaćeni. Načelnik dodaje da će se izgradnjom
tih novih vrtića možda i riješiti problem nedovoljnih kapaciteta vrtića.

Načelnik  obavještava  Vijeće  o  prijedlogu  da  se  29.  prosinca  održi  tradicionalna
zajednička večera s Općinom Breznički Hum. Večera bi počela oko 19:00 sati, a ove godine
financirala bi ju Općina Breznica. Pita prisutne da li im termin odgovara i da li ima prijedloga
za drugi termin.  Nema drugih prijedloga pa načelnik poziva vijećnike da dođu na večeru.
Pročelnik moli vijećnike da jave ako ne mogu doći, a Nikola Podoljnjak predlaže da im se
nekoliko dana prije večere pošalje e-mail kao podsjetnik.

Nema drugih pitanja ili prijedloga pa se predsjednik zahvaljuje svima na suradnji ove
godine i želi im sve najbolje za nadolazeće blagdane.

Dovršeno u 18:45 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač         Tomislav Ledinski


