ZAPIS N I K
sastavljen 12.12.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/19-01/08, Urbroj:
2186/023-01-19-1 od 02.12.2019. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Josip Ledinski,
5. Zdravko Trglačnik,
6. Ivica Roginek,
7. Nikola Podoljnjak,
8. Darko Horvat,
9. Ivan Lendl,
10. Mario Šargač.
Sjednici nije nazočan vijećnik Kristijan Hublin, koji nije opravdao svoj izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika,
3. Stjepan Šafran, pročelnik,
4. Marko Futač, viši referent i voditelj zapisnika.
Sjednica se tonski snima i to putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910) o
čemu su vijećnici upoznati.
Sjednicu u 18:00 sati otvora predsjednik Goran Bruči te pozdravlja sve prisutne, a
posebno novog člana Općinskog vijeća Marija Šargača.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
19.09.2019. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svečana prisega novog člana Općinskog vijeća Općine Breznica,
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu,
Izmjene Plana razvojnih programa Općine Breznica za 2019. godinu,
Proračun Općine Breznica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu;
Prijedlog Proračuna nalazi se na web stranici:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/6ff9a1f0-1d88-4c74-9a3f-423a065be8fe
Plan razvojnih programa Općine Breznica za razdoblje od 2020. – 2022. godine,
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu,
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2020. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za
2020. godinu,

9. Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica,
10. Dodjela studentskih stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku
2020. godinu,
11. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica
za 2020. godinu,
12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2018. godinu,
13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2019. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima,
14. Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića Pčelica Bisag,
15. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Toč. 1)
Svečana prisega novog člana Općinskog vijeća Općine Breznica
Predsjednik čita prisegu i Mario Šargač priseže te potpisuje prisegu pred Općinskim
vijećem. Predsjednik čestita novom članu Općinskog vijeća.
Toč. 2)
Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu
Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu daje
načelnik. Novost u proračunu su stavke dječjeg vrtića vezane na proračun Općine. Na
prihodovnoj strani nisu stigla sva planirana sredstva za izgradnju vrtića, dok na rashodovnoj
strani nisu završene sve planirane ceste.
Predsjednik otvara raspravu o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Breznica za
2019. godinu. Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o općinskim prihodima, a pročelnik
odgovora da je razlog za kašnjenje isplate za izgradnju vrtića sporost Agencije za plaćanja u
poljoprivredi u rješavanju velikog broja predmeta. Načelnik dodaje da Općina nema izbora
nego čekati na Agenciju, ali da su financije Općine stabilne.
Predsjednik daje Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu na
glasanje. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu se prihvaćaju
jednoglasno.
Toč. 3)
Izmjene Plana razvojnih programa Općine Breznica za 2019. godinu
Predsjednik objašnjavanja da su Izmjene Plana razvojnih programa vezane uz upravo
donešene Izmjene i dopune Proračuna te daje Izmjene Plana razvojnih programa Općine
Breznica za 2019. godinu na glasanje. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Breznica za
2019. godinu se prihvaćaju jednoglasno.
Toč. 4)
Proračun Općine Breznica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.
godinu daje načelnik. Novi Proračun se malo razlikuje u odnosu na Proračun za 2019. godinu.
Određeni prihodi i rashodi prenešeni su u novu godinu.

Predsjednik otvara raspravu o Proračunu Općine Breznica za 2020. godinu i
projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o datumu završetka
javnog savjetovanja o novom Proračunu, koji je bio određen za 14.12.2019. Pročelnik
objašnjava da se nije znao točan datum sjednice Općinskog vijeća kada se Proračun stavio na
javno savjetovanje, ali da je Općina ispunila svoju obavezu objave i da nisu zaprimljene
nikakve primjedbi ili prijedlozi na savjetovanju.
Mihaela Martinjak postavlja pitanje o planiranim prihodima od poreza na pića od
samo 25.000,00 kuna. Pročelnik se slaže da su ti prihodi jako niski, ali da se zaista samo
toliko očekuje. 4 ugostiteljska objekta na području Općine plaćaju Općini taj porez, dok jedan
plaća Gradu Zelini gdje mu je prijavljeno sjedište. Pročelnik smatra da od tih 4 samo objekt
Kristal plaća porez po realnoj potrošnji, za što pročelnik pohvaljuje Mihaelu Martinjak, dok
ostali jednostavno ne izdaju račune. Načelnik dodaje da je to nešto što bi trebala kontrolirati
porezna uprava.
Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o planiranim donacijama sportskim udrugama u
iznosu od 40.000,00 kuna. Upoznaje Općinsko vijeće da je u Breznici osnovana nova sportska
udruga, Taekwondo klub Breznica, koji već ima znatan broj članova, većinom djece. Stoga
pita da li bi trebalo povećati ovu stavku u Proračunu. Načelnik odgovara da nije bio upoznat s
osnivanjem novog kluba, ali da se povećanje stavke može pokriti rebalansom Proračuna.
Predsjednik daje Proračun Općine Breznica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022. godinu na glasanje. Proračun Općine Breznica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022. godinu se prihvaćaju jednoglasno.
Toč. 5)
Plan razvojnih programa Općine Breznica za razdoblje od 2020. – 2022. godine
Načelnik i pročelnik objašnjavanjaju da su u Planu razvojnih programa stavke
izvučene iz upravo donešenog Proračuna. Predsjednik daje Plan razvojnih programa Općine
Breznica za razdoblje od 2020. – 2022. godine na glasanje. Plan razvojnih programa Općine
Breznica za razdoblje od 2020. – 2022. godine se prihvaća jednoglasno.
Toč. 6)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu
Predsjednik daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu na
glasanje. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu se prihvaća
jednoglasno.
Toč. 7)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2020. godinu
Predsjednik podsjeća da se Program održavanja komunalne infrastrukture donosi
svake godine i daje Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2020.
godinu na glasanje. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2020.
godinu se prihvaća jednoglasno.
Toč. 8)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica
za 2020. godinu
Predsjednik podsjeća da se Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture donosi svake godine. U Programu su navedene planirane ceste, javna rasvjeta i
ostali objekti s planiranim izvorima financiranja.

Predsjednik otvara raspravu o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2020. godinu. Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o
mogućnosti sanacije ceste u njegovom zaseoku, te spominje i mogućnost sufinanciranja od
strane stanovnika. Načelnik odgovara da se projekti mogu dodati u Program prema
mogućnostima financiranja.
Predsjednik daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Breznica za 2020. godinu na glasanje. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Breznica za 2020. godinu se prihvaća jednoglasno.
Toč. 9)
Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica
Predsjednik daje Odluku o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica na
glasanje. Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica se prihvaća jednoglasno.
Toč. 10)
Dodjela studentskih stipendija studentima s područja Općine Breznica
za kalendarsku 2020. godinu
Predsjednik upoznaje Općinsko vijeće s rezultatima natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku 2020. godinu. Za stipendije za 2020.
godinu se prijavilo 13 studenata, jedan manje od 2019. godine. Predsjednik čita Općinskom
vijeću popis studenata koji su se prijavili na natječaj i otvara raspravu.
Nikola Podoljnjak postavlja pitanje da li je bilo prijava koje nisu zadovoljile uvjete
natječaja. Pročelnik odgovara da su svi zadovoljili uvjete natječaja te da se studenti koji ih ne
bi zadovoljili vjerojatno nisu ni javljali zbog toga.
Općinsko vijeće je upoznato s rezultatima natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Breznica za kalendarsku 2020. godinu.
Toč. 11)
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2020. godinu
Obrazloženje Plana Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica
za 2020. godinu iznosi pročelnik. Prema novom zakonu svi JLS-ovi dužni su donijeti Plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda.
Predsjednik daje Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2020. godinu na glasanje. Odluka o donošenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda Općine Breznica za 2020. godinu se prihvaća jednoglasno.
Toč. 12)
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2018. godinu
Predsjednik objašnjava da se zbog tehničkih razloga Analiza stanja sustava civilne
zaštite nije mogla donijeti ranije. Pročelnik dodaje da se Analiza mora donijeti svake godine i
da sadrži osnovne podatke o sustavu civilne zaštite.
Predsjednik daje Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2018. godinu na glasanje. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica
za 2018. godinu se prihvaća jednoglasno.

Toč. 13)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2019. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
Predsjednik objašnjava da se, kao i Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.
godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2019. godine nije
mogao donijeti ranije zbog nedostatka podataka. Pročelnik dodaje da se Plan razvoja sustava
civilne zaštite mora donijeti svake godine po Zakonu o civilnoj zaštiti te da će se plan za
2020. donijeti ranije.
Predsjednik daje Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2019. godine s trogodišnjim financijskim učincima na glasanje. Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Breznica za 2019. godine s trogodišnjim financijskim učincima se
prihvaća jednoglasno.
Toč. 14)
Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
Obrazloženje Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag daje pročelnik. Pročelnik podsjeća Općinsko vijeće da
je Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
donešena početkom godine. Članak 8. Odluke određuje 20% popusta za cijenu vrtića za djecu
koja su bolesna 10 dana ili više u tom mjesecu, što se može koristiti za do 2 mjeseca godišnje.
Zbog zahtjeva roditelja predlaže se da se taj popust može koristiti za do 4 mjeseca godišnje.
Predsjednik otvara raspravu o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, mjerilima upisa
i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Ivica Roginek postavlja pitanje da li je
uvjet 10 dana izostanka ukupno u mjesecu ili u jednom komadu. Pročelnik odgovora da je u
pitanju 10 dana ukupno u mjesecu. Načelnik dodaje da se popust daje samo na temelju
liječničke potvrde.
Predsjednik daje Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na glasanje. Izmjena i dopuna Odluke o cijeni,
mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag se prihvaćaju
jednoglasno.
Toč. 15)
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik iznosi prijedlog o sufinanciranju prijevoza studenata za sve godine studija,
uključujući i studente 1. godine koji se ne stipendiraju od Općine. Pročelnik odgovara da bilo
bi bolje da se daje pola stipendije i za studente 1. godine, budući da prijevoz studenata već
sufinancira Županija.
Predsjednik upoznaje Općinsko vijeće o završnoj večeri planiranoj 27.12. u lokalu
Francina 2. Načelnik dodaje da se završna večer organizira zajedno s Općinom Breznički
Hum kao i svake godine, te da ove godine Breznica pokriva troškove. Termin 27.12. je bio
jedini mogući zbog drugih događanja. Načelnik pita Općinsko vijeće da li su za ovaj termin
večere te da li imaju neki drugi prijedlog. Ako ne, moli da se potvrdi dolazak ili nedolazak na
večeru do 18.12. Nema drugih prijedloga u vezi večere od strane prisutnih.
Načelnik iznosi novosti o projektima u provedbi od zadnje sjednice Općinskog vijeća.
Radovi na cestama su u tijeku, ali njihov završetak ovisi o vremenu. Radovi na vodovodu su
također u tijeku, a planira se i projekt modernizacije javne rasvjete za Podvorec i Mirkovec.
Obnova društvenog doma u Bisagu financirana od LAG-a biti će gotova ovih dana. U vezi
toga načelnik upoznaje vijeće i s dočekom Nove godine koji organizira udruga Prigorčica.

Predsjednik postavlja pitanje o financijskom stanju Općine. Načelnik odgovara da se
na računu Općine nalazi 2 milijuna kuna, te da se sva plaćanja vrše redovno.
Mihaela Martinjak obavještava Općinsko vijeće da je na zebri u Mirkovcu umalo
nastradalo dijete zbog prestizanja kolone od nesmotrenog vozača te pita što se može poduzeti
u vezi toga. Načelnik odgovara da će Općina pokušati ishoditi znak upozorenja za taj pješački
prijelaz od Hrvatskih cesta.
Ivan Lendl postavlja pitanje o obećanih 7 svjetiljki javne rasvjete za Drašković koje
još nisu postavljene. Načelnik izvještava Općinsko vijeće da se izvođač radova odbija javljati
na pozive. S obzirom da nikad nije problema s plaćanjem, smatra da je njegovo ponašanje
krajnje nekorektno. Za projekt modernizacije rasvjete u Breznici Općina mu nije mogla
uskratiti plaćanje kako je predloženo na prošloj sjednici Općinskog vijeća jer inače Općina ne
bi mogla dobiti udio sredstava sufinaciran od Ministarstva, a za održavanje rasvjete do sada
nije ni ispostavio račune za koje bi mu se plaćanje i moglo uskratiti. Također, lampe
zamijenjene u projektu modernizacije su još uvijek kod izvođača. Načelnik pretpostavlja da je
izvođač preuzeo previše poslova te će Općina u novoj godini morati potražiti nekoga drugoga.
Ivica Roginek postavlja pitanje kome se obratiti u vezi obnove županijske ceste.
Načelnik odgovara da je za županijske ceste odgovoran ŽUC, ali da je njihovo objašnjenje
uvijek da nema sredstava za radove. Predsjednik predlaže da se za sljedeću sjednicu pripremi
informacija o ovom problemu i problemu javne rasvjete. Ivan Andrašek smatra da je ŽUC
nekorektan i u održavanju zaraslih cesta na području Općine, a Ivica Roginek da bi takva
pitanja trebao rješavati komunalni redar. Predsjednik dodaje da ŽUC ima vlasititu ophodnju,
ali njih takvo što ne zanima. Načelnik predlaže da do sljedeće sjednice Županijske skupštine
svaka stranka kontaktira svoje vijećnike koji mogu postaviti to pitanje pred Županijskom
skupštinom.
Nikola Podoljnjak se obraća Općinskom vijeću u vezi problema s kantom za
komunalni otpad koju mu su razbili djelatnici Eko Flora te pita kome se obratiti u vezi toga.
Pročelnik odgovara da će se on obratiti Eko Floru radi bržeg rješavanja ovog problema. Ivan
Andrašek potvrđuje da je u slučaju da se korisnik usluge direktno obrati Eko Floru moguće
čekanje i do mjesec dana. Predsjednik predlaže da se svi koji imaju taj problem jave
pročelniku.
U vezi problema održavanja i obnove županijskih prometnica Nikola Podoljnjak daje
prijedlog da svaki vijećnik javi pročelniku situaciju na svojem području da se iste mogu
objediniti za slanje prema vijećnicima Županijske skupštine. Kada bi više vijećnika
Županijske skupštine postavilo to pitanje barem bi se dobio nekakav odgovor budući da se
sjednica snima. Njegov drugi prijedlog je da se pokuša kontaktirati saborski zastupnik
Anđelko Stričak u vezi tog problema.
Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svima na radu
tokom prošle godine te želi svima čestit Božić i sretnu Novu godinu.
Dovršeno u 19:00 sati.
Voditelj zapisnika
Marko Futač

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči

