
Z A P I S N I K

sastavljen 23.02.2023. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine Breznica.

Sjednica  je  sazvana  putem elektroničke  pošte  Pozivom KLASA: 024-01/23-01/01,
URBROJ: 2186-23-01-23-1 od 15.02.2023. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Ivana Lendl Trglačnik,
4. Jadranka Bahlen,
5. Mario Marenčić,
6. Stjepan Brglez.

Sjednici nisu nazočni vijećnici Nikola Podoljnjak, Nikolina Fišter i Petar Andrašek,
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 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
14.12.2022. 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. 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.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća vijećnike da se Analiza stanja sustava civilne zaštite donosi svake godine, a u njoj se
navode ovlasti i dokumentacija koju posjeduje Općina, te ljudstvo, oprema i aktivnosti koje su
operativne snage civilne zaštite provodile u protekloj godini.

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

Predsjednik daje prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Breznica za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2022. godinu je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 2)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2023. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se Planom određuju dokumenti koje će Općina izraditi, kao i planirane aktivnosti
operativnih snage sustava civilne zaštite te financijska sredstva planirana u Proračunu Općine
za ista. 



Pročelnik  napominje  da  je  Općina  zaprimila  financijski  plan  Vatrogasne  zajednice
Općine kojim su planirani prihodi od Općine u iznosu od 424.000,00 kn, ali je u Proračunu za
vatrogastvo određeno samo 100.000,00 kn. Planirana sredstva u ovom Planu moraju biti u
skladu s donesenim Proračunom.

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

Predsjednik  daje  prijedlog Plan  razvoja  sustava  civilne  zaštite  na području  Općine
Breznica za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na glasanje.

Zaključak: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 3)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja

u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da Vijeće svake godine donosi Plan djelovanja, a načelnik Izvješće o izvršenju tog
Plana. Vijeće tada svojim zaključkom prihvaća ili ne prihvaća to Izvješće. U 2022. godini
proglašena je prirodna nepogoda – suša na području Općine Breznica.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu na glasanje.

Zaključak:  Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana  djelovanja  u
području prirodnih nepogoda za 2022. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 4)
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

iz Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
podsjeća  Vijeće  da  se  ova  Odluka  donosi  svake  godine.  Političke  stranke  su  se  do  sada
financirale u iznosu od 1.000,00 kn po vijećniku, a sada je taj iznos pretvoren u eure. Za
nezavisnog vijećnika iznos se dijeli strankama u koaliciji na čijoj je listi izabran po njihovom
broju vijećnika u Vijeću.

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 2023. godinu na glasanje.

Zaključak: Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih  stranaka  iz  Proračuna  Općine  Breznica  za  2023.  godinu  je  prihvaćena
jednoglasno.



Toč. 5)
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Breznica:
NC „Breznica Cmrki“ u Breznici i NC „Breznica 1“ u Breznici

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava  da  se  donošenjem  Odluke  o  proglašenju  komunalne  infrastrukture  pristupa
rješavanju imovinskih odnosa za infrastrukturu u nadležnosti Općine. Po donošenju Odluke
izrađuje se eleborat na temelju kojeg se zemljište infrastrukture upisuje na Općinu u katastru i
zemljišnim knjigama. Pročelnik pojašnjava o kojim cestama se radi.

Ivan  Andrašek  postavlja  pitanje  o  trenutnom  statusu  predmetnih  cesta.  Pročelnik
odgovara da cestovne čestice postoje, ali da su upisane kao „Putevi u javnoj upotrebi, Novi
Marof”.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Odluke  o  proglašenju  komunalne  infrastrukture  javnim
dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Breznica: NC „Breznica Cmrki“ u
Breznici i prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Breznica: NC „Breznica 1“ u Breznici na glasanje.

Zaključak: Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj  uporabi  u  neotuđivom  vlasništvu  Općine  Breznica:  NC  „Breznica  Cmrki“  u
Breznici  i  Odluka  o  proglašenju  komunalne  infrastrukture  javnim dobrom u  općoj
uporabi  u  neotuđivom vlasništvu  Općine  Breznica:  NC  „Breznica  1“  u  Breznici  su
prihvaćene jednoglasno.

Toč. 6)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica
u 2022. godini

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik podjeća
da Vijeće svake godine donosi Program korištenja sredstva, a načelnik podnosi Izvješće o
izvršenju tog Programa. U pitanju su sredstva dobivena od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
Tkalcu, a koja su utrošena na održavanje poljskih puteva.

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

Predsjednik daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od
raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH na području  Općine  Breznica u
2022. godini na glasanje.

Zaključak:  Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  korištenju  sredstava  od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica
u 2022. godini je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava  da  se  radi  o  sredstvima naknade  koja  se  plaća  zbog prenamjene  zemljišta  pri
vađenju  građevinske  dozvole  ili  legalizacije  objekta.  U  2022.  godini  Općina  nije  imala
prihoda ove vrste.

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

Predsjednik daje prijedlog Zaključka 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
na glasanje.

Zaključak:  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 je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 8)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da se radi o sredstvima naknade za legalizaciju objekta. Legalizacija je završena,
ali Općina još ima tri dužnika kojima su već slane i opomene.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Izvješća  o korištenju  sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini na glasanje.

Zaključak: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za
zadržavanje  nezakonito  izgrađenih  zgrada  u  prostoru  u  2022.  godini  je  prihvaćen
jednoglasno.

Toč. 9)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava šumskog doprinosa

u 2022. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  Vijeće  donosi  Program  korištenja  sredstva,  a  načelnik  podnosi  Izvješće  o
izvršenju tog Programa. Po Zakonu o šumama šumski se doprinos ne plaća za sječu za vlastite
potrebe kućanstava.  Ali, iako se na području Općine ruši i prodaje velika količina drvnog
materijala, nitko ne plaća šumski doprinos.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Izvješća  o korištenju  sredstava
šumskog doprinosa u 2022. godini na glasanje.



Zaključak:  Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  korištenju  sredstava  šumskog
doprinosa u 2022. godini je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 10)
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu RH na području Općine Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se radi o novom Programu za korištenje sredstava od zakupa poljoprivrednog
zemljišta za 2023. godinu. Planirani prihodi od zakupa za 2023. godinu su 1.000,00 €, isto kao
i u donesenom Proračunu. 

Pročelnik  napominje  da  Općina  u  2023.  godini  mora  ići  u  izmjenu  Programa
raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  RH  te  raspisati  natječaj  za  zakup
zemljišta iz Programa.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Programa  korištenja  sredstava  od  raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica za 2023. godinu na
glasanje.

Zaključak:  Program  korištenja  sredstava  od  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Breznica za 2023. godinu je prihvaćen
jednoglasno.

Toč. 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

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da se kao i kod prethodne točke radi o Programu za 2023. godinu. U Program su
planirani prihodi od 50,00 €, u skladu s donesenim Proračunom.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Programa 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 na glasanje.

Zaključak:  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 je prihvaćen jednoglasno.

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

u prostoru u 2023. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da se opet radi o Programu za 2023. godinu. U Program su stavljena dugovanja od
1.000,00 €,  koja  će  se  probati  naplatiti  u  2023.  godini  kroz  ovrhe.  Sredstva  se  planiraju
utrošiti na projekt modernizacije javne rasvjete u Draškoviću.

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



Predsjednik  daje  prijedlog  Programa  korištenja  sredstava  naknade  za  zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini na glasanje.

Zaključak:  Program korištenja  sredstava  naknade  za  zadržavanje  nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 13)
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se u Programu, kao i u Proračunu, planiraju prihodi od 150,00 € od šumskog
doprinosa. Isti se planiraju utrošiti na održavanje šumskih cesta.

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

Predsjednik  daje  prijedlog Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa  u 2023.
godini na glasanje.

Zaključak:  Program  utroška  sredstava  šumskog  doprinosa  u  2023.  godini  je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 14)
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da je iznos pomoći po do sada važećoj Odluci 2.000,00 kn za prvo, 3.000,00 kn za
drugo i po 1.000,00 kn više za svako sljedeće dijete. Ovim prijedlogom iznos pomoći bi se
samo pretvorio u eure i zaokružio na 266,00 € za prvo, 400,00 € za drugo i po 134,00 € više
za svako sljedeće dijete.

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

Predsjednik  daje  prijedlog Odluke o jednokratnoj  novčanoj  pomoći  za novorođeno
dijete na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  jednokratnoj  novčanoj  pomoći  za  novorođeno  dijete  je
prihvaćena jednoglasno.

Toč. 15)
Odluka o vrijednosti boda komunalna naknade (B)

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da je iznos vrijednosti boda komunalne naknade sada 0,30 kn/m2 mjesečno. Za
stambeni objekt površine 80,00 m2 to daje godišnji iznos komunalne naknade od 288,00 kn.
Prijedlogom bi se vrijednost boda pretvorila u 0,04 €/m2 mjesečno, što bi za isti objekt dalo
iznos komunalne naknade od 38,40 €. Zbog zaokruživanja pri pretvorbi vrijednosti boda u
eure došlo bi do neznatnog povećanja u odnosu na dosadašnji iznos komunalne naknade.

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

Predsjednik  daje  prijedlog  Odluke  o  vrijednosti  boda  komunalna  naknade  (B)  na
glasanje.

Zaključak:  Odluka o  vrijednosti  boda  komunalna naknade (B)  je  prihvaćena
jednoglasno.



Toč. 16)
Odluka o komunalnom doprinosu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se opet radi samo o pretvorbi iznosa iz kuna u eure.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na glasanje.

Zaključak: Odluka o komunalnom doprinosu je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 17)
Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik podjeća
da  je  Vijeće  donijelo  Izmjene  i  dopune  Odluke  o  cijeni,  mjerilima  upisa  i  financiranju
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag u prosincu. Ovim prijedlogom bi se iznosi u Odluci
pretvorili iz kuna u eure. Budući da već postoji više izmjena i dopuna, ovim prijedlogom se
daje i pročišćeni tekst Odluke.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na glasanje.

Zaključak:  Odluka o  cijeni,  mjerilima  upisa  i  financiranju programa Dječjeg
vrtića Pčelica Bisag je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 18)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima

izvan područja Općine Breznica

Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik podjeća
da je Vijeće u prosincu također donijelo i Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece u
dječjim vrtićima izvan područja Općine Breznica. Ovom prijedlogom se iznosi iz donesene
Odluke samo pretvaraju iz kuna u eure.

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. 19)
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

na području Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da bi se ovim prijedlogom iznos od 150,00 kn iz važeće Odluke donesene 2019.
godine samo pretvorio i  zaokružio u 20,00 € po krevetu,  odnosno po smještajnoj  jedinici
godišnje.



Jadranka  Bahlen  pita  da  li  postoje  obveznici  ovog  poreza  na  području  Općine.
Pročelnik odgovara da bi uskoro trebao biti u funkciji smještajni objekt kod Fota.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Breznica na glasanje.

Zaključak: Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu na području Općine Breznica je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 20)
Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća

i radnih tijela Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da bi se ovim prijedlogom iznos od 180,00 kn iz važeće Odluke samo pretvorio i
zaokružio u 24,00 € po sjednici na kojoj su vijećnici, odnosno članovi radnih tijela prisutni.

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

Predsjednik daje prijedlog Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog
vijeća i radnih tijela Općine Breznica na glasanje.

Zaključak: Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća  i
radnih tijela Općine Breznica je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 21)
Ostala pitanja i prijedlozi

Načelnik  moli  pročelnika  da  izvjesti  Vijeće  o  radu  Općine  od  prošle  sjednice.
Pročelnik  izvještava  da  je  objavljen  poziv  za  sufinanciranje  projekata  Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova EU na  koji će Općina prijaviti nerazvrstanu cestu Breznica –
Foti – Žeželj (gdje će biti i prije spomenuti apartmani). Budući da pri ocjenjivanju projektnih
prijava Ministarstvo dodjeljuje dodatne bodove za već raspisan natječaj i zaključen ugovor s
izvoditeljem radova, Općina Breznica je prije prijave na poziv raspisala natječaj za radove na
asfaltiranju  ove  ceste.  Zbog  nužnosti  izbjegavanja  dugotrajnog  i  skupog  postupka  javne
nabave za sada je  raspisan samo natječaj  za  ovu cestu,  ali  u  planu je  i  aslfatiranje  ceste
Drašković – Črni Jarek, kao i drugi sloj asfalta za dvije nerazvrstane ceste.

Pročelnik također obavještava Vijeće da je raspisan i poziv Ministarstva prostornoga
uređenja,  graditeljstva  i  državne  imovine,  na  koji  će  se  Općina  javiti  s  projektom
modernizacije preostale stare javne rasvjete u Draškoviću.

U  vezi  projekta  izgradnje  područnog  vrtića  u  Breznici  Ministarstvu  znanosti  i
obrazovanja  je  dostavljena  dodatna  tražena  dokumentacija  i  sada  se  očekuje  konačna
pozitivna odluka o financiranju projekta.

Općina je zaprimila i pozitivnu obavijest o prihvatljivosti projekta biciklističkih staza
na  području  Općine.  Ovim  višegodišnjem  projektom  planira  se  prvo  izrada  projektne
dokumentacije,  za  što  su  sada  osigurana  sredstva.  Nakon  toga  će  se  ići  u  izgradnju  po
etapama. Načelnik dodaje da je Općini u fokusu prvo nogostup i biciklistička staza uz državnu
cestu.



Pročelnik dodaje da Hrvatske ceste obećavaju početak radova na nogostupu u Breznici
na proljeće, ali i da zna da imovinski odnosi s vlasnicima zemljišta uz cestu još nisu riješeni, a
što je trebala riješiti Županija. Jadranka Bahlen dodaje da nije čula o tome, ali da će pitati za
to  na  Županiji.  Ivan  Andrašek  pita  koliko  imovinskih  odnosa  nije  riješeno.  Pročelnik
odgovara da ne zna za točan broj, ali misli da je u pitanju 10 do 15 vlasnika zemljišta.

Jadranka Bahlen obavještava Vijeće da je Županija obećala fnanciranje drugog sloja
asfalta za županijsku cestu od Omege. Pročelnik se slaže da je ta cesta u najgorem stanju.
Načelnik dodaje da je najveći problem te i drugih cesta u sličnom stanju neadekvatno riješena
odvodnja.

Pročelnik obavještava Vijeće i da je Općina primila pozitivnu odluku o financiranju
projekta izgradnje tribine i sjenice na igralištu u Breznici, sredstva za koji su osigurana iz EU
fondova kroz LAG Prizag. Projekt kasni zbog greške LAG-a radi koje je poništen prethodni
poziv.

Jadranka Bahlen postavlja pitanje o statusu projekta sportske dvorane, odnosno da li je
točno da Općina inzistira na dvodjelnoj sportskoj dvorani. Načelnik odgovara da je Općina
dala  izraditi  idejno  rješenje  koje  je  i  odobreno  u  Ministarstvu,  ali  u  međuvremenu  se
promijenio DPS, pa se sada spominju i dimenzije dvorane od 10 x 15 metara. Smatra da takva
dvorana ne koristi  Općini  i  da bi Općina mogla sufinancirati  razliku u površini.  Jadranka
Bahlen je zabrinuta da se ne ide u posebna zaduženja zbog toga, osobito sada kada će biti
nužno  osigurati  i  sredstva  za  područni  vrtić  u  Breznici.  Jadranka  Bahlen  i  načelnik
raspravljaju o ovoj temi.

Jadranka Bahlen postavlja pitanje o financiranju Udruge Prigorčica, kojoj je isplaćeno
10.000,00 kn od po ugovoru određenih 15.000,00 kn. Načelnik odgovara da je Prigorčici neki
dan isplaćen i ostatak sredstava te da nitko nije imao namjera zakinuti ih za to. U raspravi na
temu rada Udruge Prigorčica sudjeluju Jadranka Bahlen, načelnik i pročelnik.

Ivana Lendl Trglačnik postavlja pitanje o budućim upisima u vrtić. U raspravi na ovu
temu i na temu financiranja rada vrtića sudjeluju Ivana Lendl Trglačnik, pročelnik, načelnik,
predsjednik i Ivan Andrašek.

Načelnik obavještava Vijeće i da je u planu postavljanje fotonaponske elektrane na
krovu vrtića, ako se dobiju sredstva na raspisanom natječaju. Cilj je ovog projekta smanjenje
troškova energije.  Pročelnik  dodaje  da ako Vlada ne produži  Uredbu kojom je  ograničila
cijene električne energije, troškovi eletrične energije će za Općinu narasti na više od milijun
kuna godišnje. U raspravi na temu cijene električne energije sudjeluju pročelnik, načelnik,
Ivan Andrašek i Stjepan Brglez.

Dovršeno u 19:20 sati.

KLASA: 024-01/23-01/01
URBROJ: 2186-23-01-23-2
U Bisagu, 23.02.2023.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač         Tomislav Ledinski


