
              
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA BREZNICA 
          Općinsko vijeće 
 
KLASA: 024-01/23-01/01 
URBROJ: 2186-23-01-23-1 
Bisag, 15.02.2023. 
 
 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  četvrtak 23.02.2023. godine sa početkom u 18,00 sati 
prostorijama Općine Breznica u Bisagu. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2022. godinu, 
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2023. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima, 
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu, 
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu, 
5. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u 

neotuđivom vlasništvu Općine Breznica: 
- NC „Breznica Cmrki“ u Breznici, 
- NC „Breznica 1“ u Breznici, 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica u 2022. 
godini, 

7. 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 2022. godini, 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini, 

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava šumskog doprinosa u 2022. 
godini, 

10. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH na području Općine Breznica za 2023. godinu, 



11. Program korištenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra 
od interesa za RH u 2023. godini, 

12. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u 2023. godini, 

13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini. 
14. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete, 
15. Odluka o vrijednosti boda komunalna naknade (B), 
16. Odluka o komunalnom doprinosu, 
17. Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, 
18. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja 

Općine Breznica, 
19. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Općine Breznica, 
20. Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i radnih tijela Općine 

Breznica, 
21. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
         Tomislav Ledinski 


