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OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine” broj 23/07) i članka 3. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec (“Glasnik
općine Brdovec 3/07), Općinsko vijeće Općine Brdovec
raspisuje
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove
savjeta mladih Općine Brdovec
I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih
Općine Brdovec (u nastavku teksta Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog
vijeća Općine Brdovec koje se osniva u cilju aktivnog
uključivanja mladih u javni život Općine Brdovec.
II.
Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta. Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području
Općine Brdovec u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije (2) godine.
III.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća,
te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa
sjedištem na području Općine Brdovec.
IV.
Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih podnose
se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina
rođenja, prebivalište),
- obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe
predlagatelja i ovjeren pečatom.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Brdovec www.
brdovec.hr ili se može podići u prostorijama općinske
uprave. Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva
(uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne
starije od šest mjeseci, te presliku
rodnog lista ili domovnice kandidata),
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj
ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz
odgovarajućeg registra ).
V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u
razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine
Brdovec dostavljaju se na adresu:
Općina Brdovec, Odbor za izbor i imenovanje Općinskog
vijeća, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko s naznakom:
„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih
Općine Brdovec”, najkasnije u roku od 20 dana od dana
objave javnog poziva.
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr. iur.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova (NN RH, br. 114/06), a u svezi
provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, br.
82/08), i članka 21. Statuta Općine Brdovec („Glasnik
Općine Brdovec“ br. 4/09), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na sjednici održanoj 8.6. 2010. donosi

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima 5 članova koji se imenuju na period od četiri godine.
Članove Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće,
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, iz redova
članova vijeća, nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka
iz djelokruga rada Povjerenstva.
Članak 2.
Povjerenstvo u promicanju i ustanovljenju ravnopravnosti spolova posebno:
-prati provedbu Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova,
-surađuje sa Uredom za ravnopravnost spolova
Vlade RH i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Zagrebačke županije,
-predlaže donošenje odluka i provođenja akcija radi
postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici,
koju saziva predsjednik Općinskog vijeća na prijedlog
načelnika, biraju predsjednika.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Općine Brdovec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.

Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj: 238/034-01/01-10/5

Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj:238/03-01/01-10/08

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 21. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 04/09), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj 8.6.2010. donijelo je

Na temelju članka članka 21. Statuta Općine Brdovec (“Glasnik Općine Brdovec“ br. 4/09” ), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na svojoj 14. sjednici održanoj
8.6.2010. donijelo je

o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju boravka
djece s područja općine Brdovec u dječjim vrtićima

ODLUKU

o davanju suglasnosti na proširenje djelatnosti
Dječjeg vrtića Maslačak
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o otvaranju novog područnog objekta DV Maslačak
Grada Zaprešića od 30.9.2009.(Klasa:601-01/09-01/19
urbroj:238-33-09-3) a koja se odnosi na proširivanje
djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak, Hrvatske mladeži
4, Zaprešić za četiri odgojne skupine djece na lokaciji
Januševec, u Brdovečkom Prigorju, Šumska 1a.
Isti objekt se daje na korištenje Dječjem vrtiću
Maslačak bez naknade, nakon što Općina Brdovec i
izvođač ishode svu potrebnu atestnu dokumentaciju i
dokumentaciju ispitivanja potrebnu za tehnički pregled
objekta, na rok koji će Općina Brdovec dogovoriti s
osnivačem vrtića Gradom Zaprešićem.
Članak 2.
Dječji vrtić Maslačak se obvezuje, nakon dobivene
gore navedene dokumentacije, a na temelju članka 11.
Zakona o predškolskom odgoju ishoditi od Službe
društvenih djelatnosti Ureda državne uprave Zagrebačke
županije Ispostave Zaprešić suglasnost za proširivanje
djelatnosti na lokaciji Januševec. – Prigorje Brdovečko.
Članak 3.
Postojeći Sporazum o sufinanciranju programa
predškolskog odgoja i obrazovanja između Grada
Zaprešića i Općine Brdovec primijenit će se i na objekt
u Januševcu.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
“Glasniku Općine Brdovec”.

ODLUKU

Članak 1.
U članku 2. dodaje se alineja 4 koja glasi:
“- za dijete čiji samo jedan roditelj ima prijavljeno
prebivalište na području općine Brdovec - 490,00 kn”.
Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke o subvencioniranju boravka djece s područja općine Brdovec u dječjim vrtićima
ostaju na snazi.
Članak 3.
		
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj: 238/034-01/01-10/4 		
			
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr. iur.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Brdovec (“Službeni glasnik Zagrebačke
županije”) i članka 9. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec 04/09), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i
priznanja Općine Brdovec na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 8.6.2010. donosi:
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ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja općine Brdovec
Članak 1.
Nagrada Općine Brdovec je javno priznanje koje
se dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i
društvenog života Općine Brdovec fizičkim i pravnim
osobama za dostignuća i osobite rezultate iz područja;
gospodarstva; znanosti, odgoja i prosvjete; zdravstva i
socijalne skrbi; tehničke kulture, športa i tjelesne kulture; zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša..
Članak 2.
Temeljem pristiglih prijedloga, Povjerenstvu za
priznanja i nagrade sukladno upućenom Javnom pozivu,
prihvaća se prijedlog Povjerenstva za priznanja i nagrade
da se Nagrada općine Brdovec, kao javno priznanje koje
se dodjeljuje povodom Dana općine Brdovec, dodijeli:
1.
2.
3.
4.
5.

“STROJOPROMETU”d.o.o. Šenkovec,
DVD-u LADUČ, Laduč
PRIGORSKOM KAJU, Harmica,
ŠTEFICI ĆUBELA, Prudnice,
BRANKU TOPOLU, Drenje.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine Brdovec.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj:238/03-01/01-10/07

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 21. Statuta Općine Brdovec
(“Glasnik Općine Brdovec“ br. 4/09”), Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 14. sjednici održanoj 8.6.2010.
donijelo je

joprivredna gospodarstva oslobađaju obveze plaćanja
naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za
2010. u dijelu koji je prihod proračuna Općine Brdovec.
II.
Općina Brdovec, zbog svega navedenog u točki I,
oslobađa poljoprivredna gospodarstva obveze plaćanja
naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na
području općine Brdovec za 2010.godinu u dijelu koji je
prihod proračuna Općine Brdovec.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Upravnom odjelu za financije Općine Brdovec
radi provedbe, a objavit će se u “Glasniku Općine Brdovec“
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj:238/03-01/01-10/06
O P Ć I N SK O V I J E Ć E
Na temelju članka 6. stavka 2. i 19. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10) i članka 21. Statuta
Općine Brdovec (“Glasnik Općine Brdovec br. 4/09)
Općinsko vijeće Općine Brdovec, na sjednici 8.6. 2010.
donijelo je

ODLUKU

o visini naknade za rad
zamjenika načelnika Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad
zamjenicima Načelnika Općine Brdovec (u daljnjem
tekstu: dužnosnik) koji svoju dužnost u Općini Brdovec
(u daljnjem tekstu: Općina) obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja dijela naknade za korištenje
državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine
Brdovec za 2010.godinu

Članak 2.
Dužnosnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo na
mjesečnu naknadu za svoj rad u visini od 28,5% umnoška
koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika
Načelnika Općine koji dužnost obavlja profesionalno i
osnovice za obračun plaće.

I.
Podržava se nastojanje Vlade Republike Hrvatske
da pomogne poljoprivrednicima posebnim mjerama
pomoći u uvjetima financijske krize, na način da se pol-

Članak 3.
Rješenje o određivanju visine naknade za rad
dužnosnika donosi pročelnik Upravnog odjela za opće,
pravne, komunalne i društvene poslove
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u “Glasniku Općine Brdovec”.
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj: 238/03-01/01-10/10

O P Ć I N SK O V I J E Ć E
Na temelju članka 3. i 19. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine“ broj 28/10) i članka 21. Statuta Općine Brdovec (“Glasnik Općine Brdovec br. 4/09) Općinsko
vijeće Općine Brdovec, na sjednici 8.6. 2010. donijelo
je

ODLUKU

o određivanju plaće i drugih prava načelnika i
zamjenika načelnika Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje plaća i druga prava
načelnika i zamjenika načelnika Općine Brdovec (u
daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost u Općini
Brdovec (u daljnjem tekstu: Općina) obavljaju profesionalno.
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose
kako slijedi:
- za obračun plaće načelnika - 4,56,
- za obračun plaće zamjenika načelnika - 28,5%
umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za
zamjenika Načelnika Općine koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se
u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
prema propisima kojima se uređuju prava i obveze
državnih dužnosnika.
Članak 5.
Osim prava na plaću iz članka 2. ove Odluke,
dužnosnici ostvaruju pravo na ostala materijalna i druga

prava iz radnog odnosa u skladu s pozitivnim propisima,
općim aktima Općine i kolektivnim ugovorom koji se
primjenjuje na službenike i namještenike u upravnim
tijelima Općine.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće i drugih prava
dužnosnika donosi pročelnik Upravnog odjela za opće,
pravne, komunalne i društvene poslove.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka Poglavarstva o plaćama službenika i
namještenika u općinskoj upravi od 8.7.2008. (klasa:
022-05/08-10/02, urbroj: 238/034-01/01-09/3) i Odluka
o naknadama za rad zamjenika načelnika od 1.10.2009.
(klasa:021-05/09-10/01-06, urbroj: 238/034-01/0109/04).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objavit
će se u “Glasniku Općine Brdovec”.
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj: 238/03-01/01-10/09

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak,
47/99 i 35/08), članka 5. stavka 1., i članka 9. stavka 1.
Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97,
5/98 ispravak, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 21. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na sjednici održanoj
8.6. 2010. donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove pod nazivom
»Narodna knjižnica Baltazar Adam Krčelić«
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom «Narodna knjižnica Baltazar Adam Krčelić», (u
daljnjem tekstu: Knjižnica), za obavljanje knjižnične
djelatnosti.
Članak 2.
Osnivač knjižnice sa sjedištem u Obćoj pučkoj školi
u Šenkovcu, Zagrebačka 44, je Općina Brdovec.
Članak 3.
Knjižnica ce obavljati djelatnost:
- nabava knjižne grade,
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- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne grade
koja je kulturno dobro,
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih
informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza
podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične grade i
informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične grade,
te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i
korištenju knjižnične grade, informacijskih
pomagala i izvora,
- te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.
Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene
Zakonom i statutom.
Zadaća knjižnice je da u ostvarivanju javne službe
nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja,
promicanje čitanja i druge kulturne aktivnosti u cilju
unapređivanja ukupnoga kulturnog života zajednice.
Knjižnica ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.
Članak 4.
Narodnom knjižnicom upravlja ravnatelj.
Ravnatelj je i stručni voditelj Narodne knjižnice u
skladu sa zakonom i statutom.
Ravnatelja imenuje osnivač.
Do imenovanja ravnatelja, Narodnom knjižnicom će
upravljati i voditi je privremeni ravnatelj Stjepan Esih,
koji će poslove obavljati bez naknade.
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za
početak rada ustanove, pribaviti potrebne dozvole, te
podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri
nadležnom sudu.
Članak 5.
Ravnatelja Knjižnice imenuje se na temelju javnog
natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku. Javni
natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi
osnivač.
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje osnivač
pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba se može
ponovno imenovati za ravnatelja.
Unutarnje ustrojstvo knjižnice ureduje se Statutom,
sukladno zakonu i ovoj odluci.
Statut knjižnice donosi ravnatelj uz suglasnost
Općine kao osnivača.
Članak 6.
Osnivač se obvezuje osigurati prostor, opremu,
stručne i druge djelatnike, knjižničnu građu, te druge uvjete za obavljanje djelatnosti, a u skladu s propisima.
Općina Brdovec kao osnivač Knjižnice osigurava
financijska sredstva za osnivanje i početak rada iste u

iznosu od 20.000,00 kuna. Pravne i računovodstvene poslove za knjižnicu obavljat ce nadležne službe općine,
bez naknade.
Članak 7.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u proračunu
Općine Brdovec.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se i od prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i
na drugi način sukladno zakonu.
Članak 8.
Imovinu Knjižnice čine sredstva pribavljena od
osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena u vlasništvo Knjižnice na drugi način.
Članak 9.
Knjižnica je ustanova koja nema za cilj stjecanje
dobiti.
Ukoliko Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice.
Knjižnica ne može bez suglasnosti osnivača steći,
opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je
pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom.
Članak 10.
Knjižnica u pravnom prometu odgovara cijelom
svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i
neograničeno za obveze Knjižnice.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
»Glasniku Općine Brdovec».
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj:238/03-01/01-10/02

O P Ć I N S K O V I J E ĆE
Na temelju članka 2. i 10. Zakona o grobljima
(“Narodne novine” 19/98) i članka 21. Statuta Općine
Brdovec (“Glasnik Općine Brdovec“ br. 4/09” ),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 14. sjednici
održanoj 8.6.2010.godine, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za korištenje grobnih usluga na grobljima u Javorju i Laduču
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
korištenje grobnih usluga na grobljima u Javorju i
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Laduču koja su na području i pod upravom Općine Brdovec.
Članak 2.
VISINA NAKNADE ZA GROBLJANSKE USLUGE
NA GROBLJIMJA U JAVORJU I LADUČU:
1. Iskop klasične grobne jame, organizacija sahrane
(uređenje odra, uporaba kolica za lijes i za cvijeće, pratnja pokojnika, postava vijenaca na grob, uporaba razglasa i zvona) zatrpavanje grobne jame i formiranje zemljanog humka poslije sahrane sa odvozom viška zemlje
- 1.000,00 kuna.
2. Iskop grobne jame za urnu (postava donje i gornje
ploče te uloška), organizacija sahrane (uređenje odra,
uporaba kolica za urnu i za cvijeće, pratnja pokojnika,
postava vijenaca na grob, uporaba razglasa i zvona) zatrpavanje grobne jame i formiranje zemljanog humka
poslije sahrane sa odvozom viška zemlje - 500,00 kuna.
3. Ukop, bez skidanja i montaže pokrovne ploče poslije
sahrane u izgrađenu klasičnu grobnicu ili grobnicu za
urnu, organizacija sahrane (uređenje odra, uporaba kolica za lijes i za cvijeće, pratnja pokojnika, postava vijenaca na grob, uporaba razglasa i zvona) - 400,00 kuna.
4. Općinska pristojba za ishođenje odobrenja za uređenje
grobnog mjesta – 150,00 kuna.
• Naknada za korištenje mrtvačnice u Laduču
(24 sata):
- s hladnjakom – 90,00 kuna,
- bez hladnjaka – 70,00 kuna.
• Naknada za korištenje ispraćajnog mjesta
u Javorju – 70 kuna.
5. Općinska pristojba za ishođenje dozvole za ukop –
60,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva od navedenih grobnih naknada prihod su
proračuna Općine Brdovec.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
“Glasniku Općine Brdovec”.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka Općinskog poglavarstva o preuzimanju važećih
cijena grobnih usluga na grobljima Javorje i Laduč od
20.3.2001.
(Klasa:022-03/01-3, urbroj:238-03/01-9/2).
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA			
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
Klasa: 021-05/10-10/04-14
Urbroj: 238/034-01/01-10/4
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 12. do 15. i članka 91. do 96. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), članka 3.
Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 100/04, 33/05,
107/07 i 38/09), članka 5. do 10. Pravilnika o dobroj
poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08), i
članka 21. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br.: 4/09), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 12. sjednici održanoj 15.4.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području
općine Brdovec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se obveza korištenja poljoprivrednog zemljišta, agrotehničke mjere u slučajevima
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za održavanje poljoprivrednog zemljišta, međa, živica, kanala, poljskih
putova, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje
i uništavanje biljnih otpadaka, zabrana onečišćavanja
poljoprivrednog zemljišta, te mjere zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom putu,
nadzor nad pridržavanjem odredaba ove Odluke, kaznene i završne odredbe.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem, u smislu zakona,
smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci
i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Članak 3.
Čestice poljoprivrednog zemljišta čija površina
prelazi 1.000 m2, koje su u Katastru označene kao poljoprivredna kultura, a nalaze se unutar i van građevinskog
područja naselja Općine Brdovec, te su Prostornim planom uređenja Općine Brdovec planirane za izgradnju,
moraju se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se
odobrava gradnja.
Neizgrađeno građevinsko zemljište koristi se do
privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovog članka smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.
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II. KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

1.˝SPRJEČAVANJE EROZIJE

Članak 4.
Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu
koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama
i nije obrađeno u prethodnom vegetativnom razdoblju
može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok
do tri godine, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.
Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu
koje je obraslo višegodišnjim raslinjem može se dati u
zakup fizičkim ili pravnim osobama na rok do deset godina, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.

Članak 8.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta na svim površinama gdje postoji mogućnost
erozije tla dužni su provoditi mjere zaštite od erozije.
Pod mjerama zaštite iz stavka 1. ovog članka smatra
se:

Članak 5.
Poljoprivredno zemljište iz članka 4. daje se u zakup
putem javnog natječaja na temelju odluke općinskog
vijeća o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta.
Ako se na dva uzastopna javna natječaja za zemljište iz
članka 4. nitko ne podnese zahtjev za davanje zemljišta
u zakup općinsko vijeće može dati zemljište u zakup
neposrednom pogodbom.
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta iz članka 4.
sklapa općinski načelnik.
Članak 6.
Sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta
u privatnom vlasništvu moraju se isplatiti vlasniku u
roku od 15 dana od uplate na poseban račun općine.
Ako je vlasnik nepoznat sredstva iz stavka 1. ovoga
članka izdvajaju se na rok od godinu dana na posebnu
poziciju proračuna općine
Po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka izdvojena sredstva raspoređuju se sukladno članku 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08).
III. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 7.
Pod agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina u smislu ove Odluke
smatra se:
1. sprečavanje erozije,
2. održavanje poljoprivrednog zemljišta
• sprečavanje zakorovljenosti,
• čišćenje međa,
• održavanje živica (ograda),
• održavanje kanala,
• održavanje poljskih putova,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i
uništavanje biljnih otpadaka,
4. zabrana onečišćenja.
Navedenih mjera dužni su se pridržavati svi vlasnici,
odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

•
•
•
•
•

ograničena ili potpuna sječa voćaka na strmom
zemljištu, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih
površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
ukoliko se takve površine na strmim zemljištima
preoravaju, obveza je vlasnika odnosno ovlaštenika
sadnja višegodišnjih kultura,
obrađivanje strmog zemljišta obveznim zatravljivanjem,
zabrana skidanja oraničnog (humusnog) sloja s poljoprivrednog zemljišta.

Vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta koji skine oranični (humusni) sloj dužan je bez
odgode vratiti zemljište u prvobitno stanje.
Ako vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta, ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka u
roku koji je odredio županijski ured nadležan za poslove
poljoprivredne inspekcije, ured će povjeriti izvršenje tog
postupka drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na trošak vlasnika, odnosno ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta.
2. ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
Sprečavanje zakorovljenosti
Članak 9.
U cilju sprečavanja zakorovljenosti, vlasnici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su:
• pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade poljoprivrednog zemljišta prema kulturi
zemljišta omogućavajući tako proizvodnju zdravstveno ispravne hrane u smislu zaštite zdravlja ljudi,
životinjskog i biljnog svijeta, štiteći prirodu i okoliš
od onečišćenja i poboljšavati plodnost tla pozitivnim
radnjama primjerenim poljoprivrednoj proizvodnji,
• sprečavati zakorovljenost poljoprivrednog zemljišta,
naročito ambrozije u vrijeme kada cvate, primjenom
mehaničkih ili kemijskih sredstava sukladno zakonskim propisima,
Održavanje međa
Članak 10.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su održavati međe između svojeg i susjednog pol-

10

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:04 / 09.06.2010.)

joprivrednog i ostalog zemljišta, te na taj način sprečavati
širenje korova i raslinja na susjedne parcele.
Međe između čestica poljoprivrednog zemljišta i
poljskih putova moraju biti očišćene od korova i raslinja.
Održavanje živica (ograda)
Članak 11.
Živice (ograde), ako postoje uz poljoprivredno
zemljište, moraju biti uređene na način da ne nanose štetu
susjednim česticama svojim nekontroliranim širenjem,
obrastanjem i zasjenjivanjem susjednih čestica, o čemu
vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta mora
voditi brigu.
Živice (ograde) moraju biti uređene na način da se ne
umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom sustavu, da ne nagrđuju krajolik, te da su dovoljno odmaknute od susjedne čestice radi neometanog obrađivanja
poljoprivrednog zemljišta.
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način
da ne nanose štetu susjednim česticama zasjenjivanjem,
odmaknuta na propisanu udaljenost od međe, ovisno o
vrsti stabla (stabala) ili nasada.
Širina živice (ograde) može biti 0,50 metara, visina
do 1,00 m, udaljena od međe susjedne čestice 0,50 m
i 1,00 m od poljskog puta, odnosno zelenog pojasa uz
poljski put.
Živice (ograde) i nasadi uz poljske putove moraju
biti uređeni i čisti uvažavajući odredbe o udaljenosti od
susjednih čestica.
Poljski putovi s pripadajućim zelenim pojasom u
smislu ove Odluke smatraju se susjednim česticama.
Održavanje kanala
Članak 12.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogućiti prirodni tok oborinskih voda.
Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1.
ove Odluke, osim kada se to radi temeljem projektne
dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju
je ishodio vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta.
Održavanje poljskih putova i zelenog pojasa uz poljske
putove
Članak 13.
Poljske putove na području općine Brdovec održava
Općina Brdovec sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i aktima Općine Brdovec.
Održavanje poljskih putova vrši se navozom prirodnog šljunčanog materijala, poravnavanjem i zatrpavanjem neravnina, te drugim radnjama koje pridonose da

poljski putovi budu u funkcionalnom stanju.
Poljske putove mogu održavati i druge fizičke i
pravne osobe uz dozvolu Općine Brdovec.
Radi ekološke zaštite krajolika na poljske putove
zabranjuje se navoz materijala nastalog drobljenjem (otpadnog) asfalta.
Članak 14.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do
uništavanja poljskih putova, a posebno:

•
•
•
•
•
•

preoravanje poljskih putova,
sužavanje preoravanjem,
uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
uništavanje i zatrpavanje kanala za odvodnju oborinskih voda (tamo gdje postoje),
nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
neobrezivanje raslinja (grmlja), nasada voćaka i samoniklog odnosno posađenog drveća.

Obvezuje se vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta sanirati poljski put o svom trošku ako je isti
namjerno ili nenamjerno oštetio određenim radnjama i
očistiti poljski put od eventualnog nanosa zemlje, biljnog
otpada i raslinja prilikom obrade zemljišta.
Obvezuju se vlasnici zemljišta na orezivanje visokog
raslinja i drveća koje raste uz poljski put , tako da ne
ometaju prohodnost vozila i strojeva ( kombajni za žito,
traktori…).
3. SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I ŠTETNIKA
– KORIŠTENJE I UNIŠTAVANJE BILJNIH
OTPADAKA
Članak 15.
U cilju sprečavanja i zaštite od širenja bolesti i
štetnika vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su:

•

•
•

•
•

provoditi mjere suzbijanja bolesti bilja i štetnika
radi sprečavanja širenja bolesti i štetnika tretiranjem
sredstvima čija se uporaba dozvoljava na temelju zakonskih propisa o zaštiti bilja,
nakon rezidbe, žetve, odnosno berbe usjeva, nastale
biljne otpatke zaorati ili ukloniti sa zemljišta,
prilikom spaljivanja i uništavanja biljnih otpadaka i
korova na poljoprivrednom zemljištu poduzeti mjere
opreza sukladno propisima zaštite od požara i ove
odluke,
pridržavati se zabrane spaljivanja biljnih otpadaka i
korova u razdoblju koje odredi Zagrebačka županija
i Općina Brdovec temeljem posebnih propisa,
ukloniti sav ambalažni otpad od utrošenih sredstava za zaštitu bilja i zbrinuti ga prema uputama
proizvođača ili prema posebnim propisima o zbrinjavanju otpada,
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•
•
•

ukloniti sav ambalažni otpad koji je nastao prilikom
berbe ili obrade zemljišta,
spriječiti unos štetnih tvari u poljoprivredno
zemljište,
u cilju suzbijanja bolesti i štetnika poštivati zabranu uzgoja pojedinih kultura na poljoprivrednom
zemljištu u razdoblju koje odredi nadležno tijelo
Općine Brdovec, temeljem posebnih zakonskih propisa.
4. ZABRANA ONEČIŠĆENJA

Članak 16.
Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i
biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite prirode i
okoliša provodi se zaštita poljoprivrednog zemljišta od
onečišćavanja.
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja
provodi se zabranom, ograničavanjem i sprečavanjem
od direktnog unošenja te unošenja vodom i zrakom
štetnih tvari i poduzimanjem drugih mjera za očuvanje i
poboljšanje njegove plodnosti.
Članak 17.
Pri određivanju količine te načina i vremena primjene gnojiva, moraju se poštivati odredbe Pravilnika o
dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN
56/08.).
Članak 18.
Štetne tvari u poljoprivrednom zemljištu su tvari koje
uzrokuju promjene kemijskog, fizikalnog i biološkog
svojstva zemljišta, živi GMO organizmi, uslijed čega
se umanjuje proizvodna sposobnost poljoprivrednog
zemljišta ili se onemogućuje korištenje zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju.
Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se
vegetacijsko-gospodarski otpad poljoprivrednog porijekla ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje
od jedne godine, ili nije zaoran (kukuruzovina) do 01.04.
tekuće godine.
Gospodarski otpad (stajski gnoj i gnojnica) moraju
se zaorati u roku od 24 sata nakon nanošenja na poljoprivredno zemljište.
Gnojnica i (ili) stajski gnoj, ako su nanijeti na poljoprivredno zemljište koje je udaljeno do 200 metara od
stambenih objekata naselja, moraju se zaorati odmah.
Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se
svako ostavljanje ambalaže od zaštitnih sredstava koja
se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, ostale plastične
ambalaže koja je ostala od skidanja usjeva, berbe ili obrade zemljišta, a nije po završetku posla odmah uklonjena s poljoprivrednih površina.

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,
ŠUMAMA I ŠUMSKOM PUTU
Članak 19.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi
sprječavanja pojave i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu poduzimati sljedeće mjere:
• uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja
tekuće godine,
• uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno
suhim biljem i biljnim otpadom radi
• sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište.
Članak 20.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod
uništavanja korova i biljnog otpada
spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:
• spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj
udaljenosti od 200 m od ruba šumskog
• zemljišta te najmanje na udaljenosti od 15 m od
krošanja stabala, nasada na susjednim
• parcelama kao i od vodica i stupova dalekovoda,
• tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i
biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
• spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti
nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza sebe
moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno
gašenje požara (lopatu i posudu s vodom),
• osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to
utvrditi prebacivanjem pepela i
• polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto.
Članak 21.
Fizičke osobe koje gospodare šumom i šumskim
zemljištem odnosno fizičke osobe koje su vlasnici šuma i
šumskog zemljišta dužne su planirati i provoditi sljedeće
preventivno uzgojne mjere zaštite od požara i to:
• u vremenu povećane opasnosti učestalo obavljati
motriteljske ophodnje te surađivati s
• ustrojem motriteljsko dojavnim službama i vatrogasnim postrojbama (dobrovoljnim i profesionalnim) glede opažanja, dojave, korištenja opreme i
priručnih alata i gašenja požara
• postaviti znak upozorenja te urediti i označiti motriteljsko mjesto,
• pravodobno njegovati sastojine, prorjeđivati sastojine, uklanjati sušice te kresati i uklanjati suhe grane
prema pravilima struke uz nazočnost osobe za obavljanje stručnih poslova u šumarstvu,
• uspostaviti šumski red nakon sječe, skupljati suhe
biljne ostatke nakon čišćenja šuma i
• održavati protupožarne prosjeke i putove prema
pravilima šumarske struke, prije vremena

12
•
•

•

•
•

•

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:04 / 09.06.2010.)

povezane opasnosti,
postojeće protupožarne prosjeke, prosjeke s elementima šumske ceste i protupožarne putove redovito
čistiti, uređivati i održavati prohodnim za vatrogasna
vozila i gasitelje,
prema potrebi planirati izradu novih protupožarnih
prosjeka, prosjeka s elementima šumske ceste i
protupožarnih putova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima iz djelokruga šumarstva,
održavati dostupnim postojeće izvore vode u
šumama te pristupe vanjskoj hidrantskoj mreži,
navedene mjere obaviti uz prethodni dogovor sa
stručnom osobom za obavljanje poslova u šumarstvu
ako za to nisu sami osposobljeni, poduzimati i drugo
utvrđeno propisima iz
djelokruga šumarstva i zaštite od požara.

Članak 22.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog
otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu od 1.
lipnja do 15. rujna tekuće godine.
V. NADZOR
Članak 23.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
Odsjek inspekcijskog nadzora, Poljoprivredna i Fitosanitarna inspekcija, komunalni redar, te poljoprivredni
redar.
Poljoprivredno redarstvo Općina Brdovec može
organizirati u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, temeljem posebne odluke Općinskog vijeća
Općine Brdovec.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ili fizička osoba obrtnik (u poljoprivredi), kaznom od u iznosu od 500,00 do 3.000,00

kuna kaznit će se pravna osoba, a istovremeno iznosom
od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako postupi protivno odredbama ove
Odluke.
Članak 25.
Ovlašteni djelatnik – poljoprivredni redar može od
fizičkih osoba na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od
500,00 kuna.
U slučajevima kada je kazna naplaćena na licu mjesta ili u roku od 8 dana protiv prekršitelja neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv prekršitelja koji nisu
platili novčanu kaznu u navedenom roku poljoprivredni
redar će izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno članku 21. ove Odluke.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Do uspostave poljoprivrednog redarstva nadzor nad
provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo
Općine Brdovec sa svim ovlastima poljoprivrednog redara.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Glasniku Općine Brdovec“, osim odredbi iz
članka 17. ove odluke koja stupa na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o
agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Brdovec koju je Općinsko vijeće donijelo 10.07.2008.
Klasa: 021-05/10-10/02-12
Ur.br: 238/03-01/01-10/1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Stjepan Esih, upr.iur.
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Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

