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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 23/07), članka 3. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec broj 3/07) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na sjednici održanoj 19.11.2013.
donosi
ODLUKU
o produženju roka za podnošenje prijedloga za kandidate
za članove Savjeta mladih Općine Brdovec
Produžuje se rok za podnošenje prijedloga za kandidate za članove Savjeta mladih Općine Brdovec do
19.12.2013.
Rok se produžava jer u roku za podnošenje prijedloga
određenom Javnim pozivom za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih Općine Brdovec od 10.9.2013.,
Općina Brdovec nije zaprimila dovoljan broj prijedloga
da bi se imenovao novi saziv Savjeta mladih čiji je broj
članova određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih
Općine Brdovec.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/13-20/05-5
URBROJ: 238/03-03/07-13-2
Brdovec, 19.11.2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆE
OPĆINE BRODVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 100. stavka (6) i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec: 3/13.), uz prethodno pribavljenu suglasnost župana Zagrebačke županije
na Prostorni plan uređenja Općine Brdovec – II. ciljane
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Brdovec (klasa: 350-02/13-01/10, urbroj:238/1-03-13-05
od 12.11.2013.) o usklađenosti PPUO Brdovec – II. ciljane izmjene i dopuneProstornog plana uređenja općine Brdovec s postavkama Prostornog plana Zagrebačke
županije, Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 5.
sjednici, održanoj 19.11.2013. donijelo je:
ODLUKU
o usvajanju
II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Brdovec
I.
Donose se II. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brdovec (u daljnjem tekstu: Plan).
Plan se odnosi na izmjene i dopune pojedinih odredbi
za provođenje objavljenih u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brdovec
(Glasnik općine Brdovec br. 6/10.), izmjenu dijela trase
elektroprijenosnih dalekovoda na području Općine (temeljem IV ID PPZŽ) te izmjenu dijela građevnog područja gospodarske namjene (područje Pliva) - usklađenje
s postojećim stanjem. Plan se donosi za cijelo područje
općine Brdovec, u kojoj se nalazi trinaest (13) naselja:
(sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, NN broj: 86/06 i 16/07.).
II.
Plan je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26. Pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenad Lipovac dipl.ing.arh.
(broj ovlaštenja 1859)
III
Plan je sastavni dio ove Odluke, a sastoji se od knjige:
1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. OPĆE ODREDBE
2. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC
2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
		
1:25.000
1.A Prostori za razvoj i uređenje
2. PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
TE INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
1:25.000
2.C.2
Elektroenergetika
4. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA		
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
4.G

Građevna područja
Građevna područja – list br. 1-1/6
Građevna područja – list br. 2-1/6
Građevna područja – list br. 3-3/6
Građevna područja – list br. 4-3/6
Građevna područja – list br. 5-4/6
Građevna područja – list br. 6-4/6

1:12.500
1:5.000
1.5.000
1:5.000
1.5.000
1:5.000
1.5.000

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A OBRAZLOŽENJE PLANA
1. POLAZIŠTA
2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE
		
BRDOVEC
B. STRUČNE PODLOGE, NA KOJIMA SE
		
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
		
RJEŠENJA
C. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
		
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
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E.
		
F.
		
G.
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POŠTIVATI U IZRADI PLANA
MIŠLJENJA I SUGLASNOSTI IZ ČLANKA
94. TE SUGLASNOST ŽUPANA IZ ČLANKA
98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ
RASPRAVI
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST

IV.
Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika, ovjerenih Pečatom
Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu
arhitekturu pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilišta u
Zagrebu i potpisom Predstojnika Zavoda za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Prof.dr.sc.
Jesenka Horvata, dipl.ing.arh., pečatom i potpisom odgovornog voditelja na izradi Plana Prof.dr.sc. Nenada
Lipovca, dipl.ing.arh., pečatom Općine Brdovec i potpisom načelnika Općine Alena Preleca, pečatom općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća
Damira Slavnovića. potpisom predsjednika Općinskog
vijeća i pečatom općinskog vijeća, koji se čuvaju na slijedećim adresama:
Pojedini izvornici, zajedno sa tekstom Odluke, pohranjeni su na slijedećim adresama:
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije – jedan (1) primjerak,
Zagrebačka županija, Upravni odjel za, prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – jedan (1) primjerak,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, ispostava Zaprešić – dva (2) primjerka
Općina Brdovec – jedan (1) primjerak
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu, - jedan (1) primjerak,
Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
V.
Odredbe za provođenje Plana sastavni su dio ove Odluke
i objavit će se u Glasniku Općine Brdovec..
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/13-20/05-5
Urbroj: 238/03-03/07-13-3
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.v.r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pojmovnik
(1) U Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec br. 6/10.) u članku 3, stavku (1), briše se
točka 2.2.
(2) U članku 3, stavku (1), u točki 4.4. na kraju opisa dodaje se rečenica „Iznimno na području UPU
Prigorje Brdovečko I“ poslovna namjena moguća je
isključivo u većim višestambenim zgradama.“
(3) U članku 3, stavku (1), u točki 4.4. na kraju opisa dodaje se rečenica „Iznimno na području UPU
Prigorje Brdovečko I“ manje višestambene zgrade
moraju imati najviše 8 stanova, a veće višestambene
zgrade moraju imati više od 9 stanova.“.
(4) U članku 3, stavku (1), u točki 4.14. na kraju opisa dodaje se rečenica „Iznimno na području UPU
Prigorje Brdovečko I“ u građevinama mješovite namjene moguće je urediti i društvenu namjenu.“.
2.

UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC
Članak 2
(1) U članku 8, stavku (1) zadnje dvije rečenice brišu
se i dodaju se nove: „Građevna linija određuje liniju na kojoj se mora nalaziti najmanje 60% prednjeg pročelja glavne građevine. Njena udaljenost od
regulacijske linije mora biti najmanje 4,00 metra,
osim kod već postojećih građevnih čestica i izgrađenih zgrada u već izgrađenim dijelovima građevnog
područja naselja. Iznimka se odnosi i kod gradnje
zamjenskih ili novih zgrada na građevnim česticama koje se nalaze između već izgrađenih, a sve u
cilju usklađivanja s građevnom linijom postojećih
susjednih građevina. Kod gradnje podzemnih garaža/parkirališta ispod većih višestambenih zgrada
građevna linija podzemnih dijelova zgrade može
biti i na manjoj udaljenosti pa čak i da se poklapa s
regulacijskom linijom.“.
Članak 3
(1) U članku 9, stavku (3), alinejama 1), 2) i 3) briše se
riječ „poluukopane etaže“.
(2) U članku 9, stavku (5) iza zadnje rečenice dodaje se
rečenica: „Iznimno dozvoljena je i veća visina i to
kod većih višestambenih zgrada na području UPU
Prigorje Brdovečko I, ali ne više od 13,50 m.“.
Članak 4
(1) U članku 10, stavku (1) iza alineje g) dodaje se nova
alineja h) koja glasi: „h) Izvan područja zaštite moguća je izvedba ravnog krovišta na svim vrstama
zgrada. Na krovnim plohama dozvoljava se postava
sunčanih ploča.“.
Članak 5
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(1) U članku 13, iza stavka (6) dodaje se stavak (7) koji
glasi. „Ograde se nikako ne smiju postavljati uz rub
građevnih čestica za izgradnju višestambenih zgrada, poslovnih, javnih i društvenih zgrada te zgrada
za kulturu i sport. Izuzetak je postavljanje ograde na
rub građevnih čestica za izgradnju zgrada odgojnoobrazovne namjene.“.
Članak 6
(1) U članku 16, stavku (2) briše se riječ „poluukopane
etaže“.
Članak 7
(1) U članku 18, iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji
glasi. „(3) Moguće je na krovne površine svih vrsta
zgrada postaviti sunčane panele kojima bi se proizvodila struja za cjelokupne ili djelomične potrebe
potrošača u pojedinoj zgradi.“.
Članak 8
(1) U članku 25, stavku (1) briše se kratica „PPo/“.
Članak 9
(1) U članku 30, stavku (3) umjesto riječi „stavka 2“
treba stajati „stavka 1“.
(2) U članku 30, stavku (3), alineji a) i b) briše se kratica „PPo/“.
(3) U članku 30, dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
„Iznimno visina višestambenih i višestambeno-poslovnih zgrada na području UPU Prigorje Brdovečko I može biti Po+P+3, i to isključivo u središnjem
dijelu područja, a sve prema idejnom urbanističkom
rješenju i usvojenom UPU.“.
(4) U članku 30, stavci (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11) postaju članci (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) i
(12).
(5) U članku 30, novom stavku (10) briše se kratica
„PPo/“.
Članak 10
(1) U članku 31, stavku (5) u prvoj alineji briše se kratica „PPo/“.
Članak 11
(1) U članku 40, iza stavka (5) dodaje se stavak (6)
koji glasi: „Iznimno, sportsko rekreacijski sadržaji
(sportski tereni i sportske zgrade) moguće je uređivati i graditi na području Prigorje Brdovečko I,, ali
isključivo u skladu s UPU-om.“.
Članak 12
(1) U članku 50, iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji
glasi: „Položaj pojedinih instalacija unutar uličnih
pojaseva u građevnom području naselja treba detaljno odrediti unutar pojedinih UPU-ova.“.
Članak 13
(1) U članku 52, stavku (6) ispred brojčane oznake udaljenosti dane u metrima dodaje se riječ „najmanje“.
(2) U članku 52, stavku (15) u 2. stupcu retka s oznakom 10.1 dodaje se riječ „kulturni centar“, a u istom
retku, ali 4. stupcu broj „0,3“ zamijenjuje se s „0,2“.
Članak 14
(1) U članku 54, iza stavka (6) dodaje se stavak (7) koji

glasi: „Na području obuhvata detaljnijih planova
uređenja moguće je predvidjeti nadstrešnice iznad
parkirališnih mjesta planiranih za korisnike određene zgrade na način da se na njima postave sunčane
ploče kojima bi se proizvodila struja za lokalne potrebe (rasvjeta parkirališta, rasvjeta zajedničkih prostorija zgrade, i sl.).
Članak 15
(1) Svi ostali članci (odredbe) Odluke ostaju i dalje na
snazi.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i
članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na 5.
sjednici održanoj 19.11.2013., donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora (Glasnik Općine
Brdovec broj 01/10), u članku 2., stavak 3. mijenja se na
način da sada glasi:
„Komunalna djelatnost održavanja, uređenja i gradnje
javnih površina obuhvaća komunalne poslove održavanja javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih
zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, prometne signalizacije i groblja, te dijelova
javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,
a osobito održavanje prometnica, okomite i vodoravne
signalizacije, svjetleće signalizacije, održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva, radove na
hortikulturnom uređenju parkova i nasada, održavanje
zelenila, nabavu sadnog materijala, košnju trave, prijekope javnih površina i stručni nadzor nad tim radovima.“
Članak 2.
U članku 4., stavak 1. mijenja se na način da sada
glasi:
„Obavljanje komunalnih poslova komunalnih djelatnosti
provodi se javnim natječajem i u skladu s ovom Odlukom, osim u slučajevima kada godišnja procijenjena vrijednost pojedine komunalne djelatnosti ne prelazi vrijednost bagatelne nabave u kojem slučaju načelnik ugovara
djelatnost posebnim ugovorima, kada takvu komunalnu
djelatnost obavlja vlastiti komunalni pogon Općine Br-
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dovec i kada takvu djelatnost obavlja komunalno poduzeće kao javna služba sukladno zakonskim propisima.“
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Glasniku Općine Brdovec.
Članak 4.
Zadužuje se nadležni Upravni odjel Općine Brdovec da
napravi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, i objavi ju u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/13-20/05-5
URBROJ: 238/03-03/07-13-4
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i
članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na
19. sjednici održanoj 19.11.2013., donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima (Glasnik Općine
Brdovec broj 01/10), u članku 2., stavku 1, iza točke 8.
dodaje se točka 9. koja glasi:
„9. komunalni poslovi iz članka 5. ove Odluke.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se na način da sada glasi:
„Vlastiti komunalni pogon obavlja slijedeće komunalne
djelatnosti:
održavanje, uređenje i gradnja: javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, objekata, javnih
prometnih površina, prometne signalizacije i groblja.“
Članak 3.
U članku 5., stavku 1., iza 4. alineje, dodaje se 5. koja
glasi:
„- održavanje i upravljanje grobljima.“
Članak 4.
Članak 6., stavak 1. mijenja se na način da sada glasi:

„Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o. kao javna služba, komunalne djelatnosti obavlja na temelju ove Odluke, posebnih propisa za obavljanje pojedine komunalne
djelatnosti, posebnih odluka za obavljanje komunalne
djelatnosti (Odluke o upravljanju grobljima na području
općine Brdovec), te ostalih propisa, kao i akata usvojenih od nadležnog tijela društva“.
Članak 5.
U članku 11., stavku 1., iza riječi Vijeće, dodaje se „a
ugovore sa izabranim ponuditeljem sklapa načelnik“.
Dodaje se novi stavak koji glasi:
„Postupak raspisivanja natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ne primjenjuje se u slučajevima kada godišnja procijenjena vrijednost pojedine
komunalne djelatnosti ne prelazi vrijednost bagatelne
nabave u kojem slučaju načelnik ugovara djelatnost posebnim ugovorima“.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Glasniku Općine Brdovec.
Članak 7.
Zadužuje se nadležni Upravni odjel Općine Brdovec da
napravi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima, i objavi ju u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/13-20/05-5
URBROJ: 238/03-03/07-13-5
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o
grobljima („Narodne novine“, broj 19/98 i 50/12),
Pravilnika o grobljima („Narodne novine“, broj
99/02) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(„Glasnik Općine Brdovec“, broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na 19. sjednici održanoj
dana 19.11. 2013. , donijelo je
O D LU K U
o upravljanju grobljima na području općine Brdovec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Sukladno
Zakonu
o
komunalnom
gospodarstvu komunalnu djelatnost održavanja
grobljima, odnosno upravljanja grobljima može
obavljati samo komunalna tvrtka u vlasništvu
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lokalne samouprave osnovana kao javna služba
i vlastiti komunalni pogon kojeg osniva lokalna
samouprava.
Ovom se Odlukom uređuje komunalna djelatnost
upravljanja grobljima što posebice podrazumijeva;
• raspodjela poslova,
• pogrebni poslovi,
• način i uvjeti upravljanja grobljima,
• mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja
grobnih mjesta na korištenje, vremenski
razmaci ukopa i popunjenosti grobnih
mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,
• održavanje, gradnja i uređivanje groblja te
uklanjanje otpada,
• uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod
dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta,
• način i uvjeti korištenja groblja.
Članak 2.
Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke
smatraju se grobovi (pojedinačni i obiteljski)
grobnice, grobnice za urne, namijenjeni za ukop
umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je
grobno mjesto, u skladu sa Zakonom o grobljima
i odredbama ove Odluke, dodijeljeno na korištenje,
odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba njihovi
nasljednici.
Članak 3.
Na području općine Brdovec postoje groblja:
1. Laduč
2. Javorje.
Groblja na području Općine Brdovec su komunalni objekti u vlasništvu Općine Brdovec.
Grobljima na području Općine Brdovec upravljaju Općina Brdovec putem Vlastitog komunalnog pogona Općine Brdovec i komunalna tvrtka
„Zaprešić“ d.o.o., osnovana kao javna služba i za
obavljanje ovakve komunalne djelatnosti svaki u
svojem dijelu, kako je to regulirano u ovoj odluci
i u zajedničkom ugovoru između Općine Brdovec i
komunalne tvrtke „Zaprešić“ d.o.o.
Poslovi komunalne djelatnosti upravljanja grobljima koje će obavljati komunalna tvrtka
„Zaprešić“ d.o.o. su sljedeći;
• pogrebni poslovi,
• uređivanje groblja; košnja travnatih površina
i zakorovljenih površina, čišćenje staza (dva
puta godišnje i to: prvi puta između 15.5. do
15.6., i drugi puta između 1.10. i 1.11. svake
godine),

•
•

•

uklanjanje otpada s groblja iz za to
predviđenih sabirnih mjesta (po pozivu
Općine Brdovec),
ažuriranje prema Općini Brdovec svih podataka koji će se ispostaviti u okviru poslova
koje će obavljati a bitni su za Općinu Brdovec, u svrhu što kvalitetnog vođenja registra umrlih i grobnih očevidnika od strane
Općine Brdovec,
ostali poslovi u dogovoru s Općinom Brdovec.

Članak 4.
Na grobljima Laduč i Javorje, u pravilu, ukapaju se umrli koji su za života imali prebivalište
na području općine Brdovec, odnosno na području
naselja koja povijesno gravitiraju pojedinim grobljima na području općine Brdovec.
Umrloga se može ukopati na groblju koje je
on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj,
odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.
Članak 5.
Uređenje, gradnja i održavanje planira se na temelju godišnjeg Programa održavanja groblja koji
donosi Općinsko vijeće za svaku godinu.
II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA
Članak 6.
Programom uređenja, gradnje i održavanja groblja Općine Brdovec određuju se poslovi koji će
se obavljati putem Vlastitog komunalnog pogona
Općine Brdovec.
Članak 7.
Grobljima na svojem području upravlja Općina
Brdovec putem vlastitog komunalnog pogona, osim
u dijelu sukladno članku 3. ove Odluke u kojem
je navedeno koje poslove će obavljati komunalna
tvrtka.
Za slučaj bilo kakvih nejasnoća oko tumačenja
raspodijele poslova upravljanja grobljima sukladno
se primjenjuje Zakon, ova Odluka i tumačenja.
Članak 8.
Naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno
mjesto i naknade za korištenje grobnog mjesta na
groblju obavlja Općina Brdovec.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje i visinu godišnje grobne naknade donosi
Općinsko vijeće.
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Naknade iz stavka 1. ovog članka prihod su kojim
Općina Brdovec realizira svoj Program održavanja
grobljima na području Općine Brdovec.
Članak 9.
Komunalna tvrtka „Zaprešić“ d.o.o. dužna je u
sklopu poslova koje obavlja sukladno ovoj Odluci,
usklađivati s Općinom Brdovec sve podatke bitne
za kvalitetno vođenje evidencija.
Grobni očevidnik vodi Općina Brdovec, a isti
sadrži podatke o ukopu svih umrlih osoba na
području Općine Brdovec i to:
- grobnicama i grobnicama za urne,
- grobovima i grobovima za urne,
- korisnicima grobova i grobnica te grobova i
grobnicama za urne,
- osobama koje imaju pravo ukopa,
- svim promjenama,
- uzroku smrti.
Sastavni dio Grobnog očevidnika iz stavka 1.
ovog članka je u pravilu položajni plan grobnih
mjesta i grobnica.
Zaprešić d.o.o. dužno je voditi i svoje evidencije
umrlih osoba po prezimenu, imenu, i imenu oca,
adresi, te osobnom identifikacijskom broju umrle
osobe s naznakom gdje je ukopana i usklađivati ih s
Općinom Brdovec.
Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka moraju se
pohraniti i trajno čuvati.
Nadzor nad vođenjem akata iz ovog članka ima
Općina Brdovec.
Članak 10.
Upravitelji grobljima iz članka 3. ove odluke
dužni su grobljima upravljati pažnjom dobrog
gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje
prema umrlim osobama koje u groblju počivaju.
Općina Brdovec, dužna je pravovremeno
poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju
grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to
nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju ili
nedostatka zemljišta za proširenje inicirati u skladu
sa svojim mogućnostima proširenje postojećeg ili
izgradnju novog groblja.
III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I
USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 11.
Za ukop umrlih osoba na grobljima predviđena
su grobna mjesta (zemljište) koja su uređena kao
grobovi i grobnice i grobnice za polaganje urni.
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Na grobljima se može osigurati prostor za
zajedničku grobnicu za smještaj posmrtnih ostataka
iz napuštenih grobnih mjesta ako za to postoji
potreba.
Članak 12.
Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za
ukop dvaju ili više pokojnika.
Broj ukopa u jedno grobno mjesto određuje se
internim pravilima i ovom Odlukom.
Članak 13.
Položaj grobnica, grobova i nadgrobnih spomenika
i ploča radi izgradnje određuje Općina Brdovec, u
skladu s projektima uređenja groblja ili postojećim
stanjem na terenu.
Članak 14.
Grobna mjesta dodjeljuje na korištenje Općina
Brdovec.
Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe
koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, kao i osobe
zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog
mjesta).
Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop,
dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući
korisnik grobnog mjesta.
Članak 15.
Općina Brdovec može dodjeljivati na korištenje
nova grobna mjesta, odnosno mjesta na kojima nisu
obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila
da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su
korisnici vratili, odnosno ustupili Općini.
Članak 16.
Nova grobna mjesta dodjeljuju se obzirom na
raspoloživost dostupnih grobnih mjesta na grobljima,
uz prethodnu suglasnost načelnika Općine, na način
da se u najvećoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika
te prema raspoloživim mjestima.
Članak 17.
Općina Brdovec daje grobno mjesto na korištenje
na neodređeno vrijeme uz naknadu određenu od
strane Općine Brdovec, te o tome donosi rješenje.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora naročito
sadržavati:
- podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i
prezime, ime jednog od roditelja, OIB,
prebivalište i adresu stanovanja, broj grobnog
mjesta),
- podatke o osobama koje na prijedlog korisnika
imaju pravo na ukop,
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- iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno
grobno mjesto,
- obvezu plaćanja godišnje grobne naknade,
- uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava
korištenja grobnog mjesta,
- te po potrebi druge podatke.
Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci
iz rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje o
korištenju čuva se u arhivama.
Članak 18.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena
10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno
dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15
godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon
proteka 30 godina od ukopa u grobnicu.
Članak 19.
Pored osobe kojoj je kao korisniku dodijeljeno
grobno mjesto na način propisan ovom Odlukom,
korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba koja je
pravo korištenja grobnog mjesta stekla temeljem
pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza korisnika,
međusobnim očitovanjem između nasljednika,
ugovorom o ustupanju zaključenim s korisnikom
uz suglasnost Općine Brdovec, te osobe koje su od
ranije upisane kao korisnici u Grobnom očevidniku.
Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom
upisa u Grobni očevidnik.
Članak 20.
Pravo korištenja obuhvaća i pravo ukopa, pravo
raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja
grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno
mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa
trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja
grobnog mjesta.
Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika
grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito
zabranjen od strane korisnika), u grob se ukapaju
supružnik korisnika, roditelji korisnika te svi
njegovi potomci sa svojim supružnicima.
Korisnik grobnog mjesta može pravo korištenja
grobnog mjesta prenijeti na treću osobu na način
propisan zakonom.
Novi korisnik grobnog mjesta, iz stavka 1. ovog
članka, dužan je zaključeni ugovor o prijenosu
grobnog mjesta dostaviti Općini Brdovec radi upisa
novog korisnika u grobni očevidnik i plaćanja
grobne naknade.
Članak 21.
Pravo korištenje grobnog mjesta se nasljeđuje
prema odredbama Zakona o nasljeđivanju.
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Nasljednik grobnog mjesta dužan je Općini
Brdovec dokazati da je grobno mjesto naslijedio.
Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju,
nasljednik ili nasljednici su dužni su zatražiti i
ishoditi prijenos prava korištenja grobnog mjesta u
grobnim knjigama na svoje ime i svoj račun.
Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije
uručeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od
nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici
navedeni u rješenju dužni su odmah sukladno
zakonu riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta.
U slučaju spora Općina Brdovec upućuje
osobe između kojih je došlo do spora da pokrenu
odgovarajući sudski postupak, te do pravomoćnosti
odluke zabraniti ukop.
Članak 22.
Općina Brdovec dužna je uskratiti promjenu
korisnika grobnog mjesta u Grobnom očevidniku
ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju
obvezu plaćanja godišnje grobne naknade i ostalih
obveza prema Općini Brdovec (dokazuje se
potvrdom Općine o nepostojanju duga).
Članak 23.
Općina Brdovec i Zaprešić d.o.o. dužni su usklađivati
svoje evidencije.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U
POPUNJENA GROBNOG MJESTA
Članak 24.
U popunjena grobna mjesta ukop se može
odobriti i redovno obaviti nakon proteka roka od
15 godina od prethodnog ukopa uz dužno pažnju
prema ostacima ranije pokopanih.
Članak 25.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti
nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u
grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa
u grobnicu.
Članak 26.
Općina Brdovec će prije dodjele napuštenog
grobnog mjesta drugom korisniku naložiti
premještanje ostataka preminulog iz napuštenog
grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto
izrađeno za tu namjenu.
V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 27.
Nepoznate se osobe kremiraju ili pokapaju, a
njihovi posmrtni ostaci polažu se u zajednički grob
sagrađen za tu namjenu, odnosno zajednički grob
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sagrađen za tu namjenu koji koristi Općina Brdovec
o njenom trošku.
VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE
GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA
Članak 28.
Groblja se održavaju u skladu kako je to rečeno
u ovoj Odluci, odnosno putem Općine Brdovec i
Vlastitog komunalnog pogona Općine Brdovec i
komunalne tvrtke „Zaprešić“ d.o.o.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje
i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje
prostora i građevina za smještaj umrlih do ukopa i
za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje zelenila.
Članak 29.
Redovno održavanje groblja obavlja se u skladu
s godišnjim programom, a naročito obuhvaća
sljedeće:
- održavanje građevina,
- održavanje glavnog križa,
- obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja, kao i
dosađivanje novim nasadima,
- košnja travnatih površina,
- košnja i uređenje zakorovljenih površina,
- održavanje putova, staza i prostora ispred
mrtvačnice i ispraćajnog mjesta,
- čišćenje staza, putova i prostora ispred
mrtvačnice od snijega,
- održavanje električnih instalacija,
vodovodne mreže i drugih uređaja,
- skupljanje, odlaganje i organizacija odvoza
otpada,
- po potrebi i zaštita od požara.
Redovno održavanje, uređenje i gradnja koje
provodi Općina Brdovec financira se iz sredstava
godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta i po
potrebi iz proračuna Općine Brdovec.
Članak 30.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova
i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom
trošku.
Korisnici grobnog mjesta mogu na osnovi
ugovora, uređenje i održavanje grobnih mjesta
povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim
za obavljanje tih poslova.
Općina Brdovec dužna je nadzirati uređenje i
održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.
Održavanje grobnih mjesta i grobnica osoba od
posebnog povijesnog i društvenog značaja obavlja
Općina Brdovec.
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Članak 31.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta
koja koriste uređivati na primjeren način te održavati
red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna
mjesta, a otpad odložiti na za to određeno mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava
red i čistoću grobnog mjesta, Općina Brdovec
dužna je pisano opomenuti korisnika, a ukoliko
takav korisnik ne postupi ni po opomeni, izvršit će
čišćenje na trošak korisnika.
Članak 32.
Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen
prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i
načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se
odredaba ove Odluke.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju
vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne
osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu
na pokojnika.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od
materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i
načinu izvedbe biti u skladu sa okolinom i mjesnim
običajima.
Prije dogradnje nadgrobnog spomenika ili
grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje i
dozvolu za gradnju Općine Brdovec glede oblika i
načina izvedbe istog.
Za slučaj da se utvrdi korisnikova povreda rečena
u st. 1., 2., 3. i 4. ovog članka Općina Brdovec
naredit će uklanjanje povrede u roku od 8 dana. Za
slučaj da se to ne učini, povreda će se ukloniti na
račun korisnika.
Članak 33.
O terminu uklanjanja otpada s groblja brine
Općina Brdovec.
Općina Brdovec dužna je na podesnim mjestima
na groblju osigurati prostor za pravilno odlaganje
smeća, otpadaka vijenaca i slično.
VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE
NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 34.
Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se
prilikom dodjele grobnog mjesta korisniku.
Osnova za obračun naknade za grobno mjesto je
Odluka Općinskog vijeća Općine Brdovec.
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Članak 35.
Svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati
godišnju naknadu za korištenje grobnih mjesta.
Iznimno, na zahtjev korisnika grobnog mjesta
Općina Brdovec može odobriti plaćanje godišnje
grobne naknade unaprijed za više godina te o tome
s korisnikom zaključiti poseban sporazum.
Članak 36.
Odluku o visini godišnje grobne naknade donosi
Općinsko vijeće Općine Brdovec.
Visina godišnje grobne naknade svakog pojedinog
grobnog mjesta utvrđuje se ovisno o njegovoj
površini, a na bazi procjene troškova upravljanja te
redovnog održavanja groblja.
Članak 37.
Za grobna mjesta uređena kao grobnice visina
grobne naknade može se uvećati za indeks 1,5 osim
za grobnice koje ne ispunjavaju uvjete iz Pravilnika
odnosno koje su ispod standarda koji omogućava
adekvatni komfor oko grobnice.
Članak 38.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom
godišnje.
Općina Brdovec dužna je uplatnicu za naplatu
naknade dostaviti korisnicima najkasnije 10 dana
prije dospijeća obveze plaćanja.
Korisnicima grobnog mjesta koji nisu platili
godišnju grobnu naknadu u propisanim rokovima,
Općina Brdovec dužna je dostaviti uplatnice
i opomene preporučenom pošiljkom, a protiv
korisnika koji ni nakon toga nisu izvršili plaćanje,
poduzeti zakonom propisane mjere prisilne naplate.
Općina Brdovec dužna je voditi evidenciju za
svaku izvršenu uplatu.
Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta
prihod je Općine Brdovec, a koristi se za namjene
propisane ovom Odlukom.
VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
GROBLJA
Članak 39.
Odredbama ovog dijela Odluke uređuju se način
i uvjeti korištenja groblja u svrhu ukopa umrlih
osoba, izgradnje grobnica, nadgrobnih spomenika
i drugih uređaja na grobovima, održavanje grobnih
mjesta i drugo.
Članak 40.
Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva
se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika.
Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa
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smatraju se poslovi smještaja pokojnika u
mrtvačnicu ili na ispraćajno mjesto, pripreme
grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje
grobnice), organiziranje pogreba, prijevoz pokojnika
od mrtvačnice ili ispraćajnog mjesta do grobnog
mjesta, ukop pokojnika te uređenje grobnog mjesta
nakon ukopa.
Članak 41.
Obavljanje pogrebnih poslova ispraćaja i ukopa
obavlja Zaprešić d.o.o.
Članak 42.
U iznimnim slučajevima pri organizaciji
pogreba mogu sudjelovati i članovi Udruga s
područja općine Brdovec. Prema zahtjevu za ukop
člana Udruge građana, vodstvo udruge usuglašavaju
protokol oko ukopa.
Članak 43.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba
koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a
po potrebi i drugih isprava (dokaz o pravu korištenja
groba i dr.), preuzimanjem obveze podmirenje
grobnih naknada i podmirenje troškova pogrebnih
poslova zatražila obavljanje ukopa.
Članak 44.
Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti
obavljanje ukopa posebnom prijavom u kojoj mora
naznačiti slijedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave naručitelju ukopa,
- osobne podatke o pokojniku,
- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog
mjesta podatke o nasljednicima.
Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu
korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev
naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.
Članak 45.
Nakon podnošenja naručiteljevog zahtjeva
komunalnoj tvrtki, komunalna tvrtka je od Općine
Brdovec dužna ishoditi dozvolu i nakon toga obaviti
ukop i pogrebne poslove.
Članak 46.
Ukoliko nitko ne preuzme obveze plaćanja zaostalih
grobnih naknada, odnosno na sebe ne prenese pravo
korištenja grobnog mjesta kao nasljednik pokojnika
ili se ne obveže na podmirivanje pogrebnih troškova,
ukop pokojnika (socijalni slučajevi i sl.) izvršit će se
na zasebnom grobnom mjestu u zajedničku grobnicu

12
koju koristi Općina Brdovec na njezin trošak.
Članak 47.
Troškovi pogrebnih poslova naplaćuju se
od naručitelja ukopa isključivo prema cjeniku
trgovačkog društva „Zaprešić“ d.o.o. kao ovlaštenog
pogrebnika.
Na prijedlog za izmjenom cijena pogrebnih
poslova potrebna je prethodna suglasnost Općinskog
vijeća, koji prijedlog mora biti dostavljen Općini
najmanje tri mjeseca prije datuma od kojeg se traži
izmjena cijena.
Cjenik pogrebnih poslova mora biti istaknut na
oglasnoj ploči, na vidnom mjestu na groblju.
Članak 48.
Nepoznati pokojnik ukopat će se na groblju
naselja prema mjestu nastupa smrti, odnosno na
groblju naselja koje odredi nadležno tijelo.
Pokojnik se ne smije ukapati bez dozvole za
pokop.
Članak 49.
Ukop umrle osobe obavljat će se na način i u
vrijeme kako je to određeno posebnim odlukama
nadležnih tijela komunalne tvrtke.
Ukopi umrlih osoba na grobljima na području
Općine Brdovec obavljaju se u pravilu radnim
danom u dogovoru s komunalnom tvrtkom.
Ukopi umrlih osoba u pravilu se ne obavljaju
subotom, nedjeljom i blagdanom.
Ekshumacija pokojnika obavljat će se u slučajevima
i na način utvrđen zakonskim odredbama i drugim
propisima.
Članak 50.
Obrtničke radove na izgradnji i uređenju
grobnica i grobova, nadgrobnih spomenika i uređaja
na grobovima mogu izvoditi fizičke i pravne osobe
registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno
ishoditi pismena dozvola Općine Brdovec.
U prijavi se naročito mora naznačiti:
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja
radova,
- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati,
- opis i vrsta radova koji će se izvoditi.
Općina Brdovec dužna je u roku od osam dana
odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje radova.
S izvođenjem radova može se započeti tek nakon
što je Općina Brdovec rješenjem odobrila izvođenje.
Ukoliko Općina Brdovec nije odobrila izvođenje,
podnositelj prijave može podnijeti prigovor
načelniku Općine Brdovec.
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Članak 51.
Pri izvođenju radova iz prethodnog članka
izvršitelji su dužni pridržavati se odredaba o radu
na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na
groblju, a mogu se obavljati samo u radne
dane u vrijeme uredovnog radnog vremena
groblja, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom
ili na dane vjerskih blagdana.
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak,
pijesak, cement, vapno i drugo) može se
držati na groblju samo kraće vrijeme koje je
neophodno za izvršenje radova i na način da
se time ne ometaju korisnici,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova
završetka izvoditelj je dužan bez
odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje
radova na groblju, mogu se koristiti samo
oni putovi i staze koje odredi Općina Brdovec.
Općina Brdovec zabranit će rad onom izvoditelju
radova koji započne s radom bez prethodne prijave
i ishođenja rješenja, te koji se ne pridržava utvrđene
lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju
grobnih mjesta.
Članak 52.
Navedeni načini i uvjeti korištenja groblja, kao
i uvjeti ostalih oblika korištenja groblja, detaljnije
mogu biti regulirani Odlukom o pravilima ponašanja
na groblju.
Odluku iz prethodnog stavka donosi Općina
Brdovec.
IX. NADZOR
Članak 53.
Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke
provodi načelnik i Općinsko vijeće Općine Brdovec.
Protiv pojedinačnih akata iz ove Odluke koje
donose općinska upravna tijela, može se izjaviti
žalba nadležnom upravnom tijelu županije.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 54.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sva groblja
na području Općine Brdovec.
Članak 55.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Glasniku Općine Brdovec“, osim odredbi
koje se odnose i u svezi su s prijenosom poslova na

13

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:12 / 20.11.2013.)

komunalnu tvrtku, koje se primjenjuju od 1.1.2014.
Općina Brdovec će odmah po stupanju na
snagu ove odluke, dostaviti Zaprešiću d.o.o. svu
dokumentaciju kojom raspolaže vezanu za groblja
Općine.
KLASA: 021-05/13-20/05-5
URBROJ:238/03-03/07-13-6
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

							

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka točka 6. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj 144/12) i članka 39. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13)
Općinsko vijeće Općine Brdovec na 5. sjednici, održanoj 19.11.2013. donosi
ZAKLJUČAK
o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika
I.
Mladen DEBELJAK, OIB: 56561110990, iz Laduča,
Vranicanijeva 8, svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Brdovec stavlja u mirovanje iz osobnih razloga.
II.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA–HDZ i
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS na temelju dobivenih 7 mandata za kandidacijsku listu, na lokalnim izborima 2013., dogovorno
određuju zamjenika vijećniku koji je svoj mandat stavio
u mirovanje na način da mu je zamjenik;
Krešimir Hrgar, OIB: 16328784149, rođen 26.11.1968.,
iz Laduča, V. Nazora 15
kojem kao zamjeniku pripadaju sva prava sukladno
odredbama Zakona.
III.
Utvrđuje se da mirovanje mandata imenovanom vijećniku počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku što je 11.11.2013.g.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Općine Brdovec”.
Klasa: 021-05/13-10/05-5
Urbroj: 238/03-03/07-13-7
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka točka 6. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj 144/12) i članka 39. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13)
Općinsko vijeće Općine Brdovec na 4. sjednici, održanoj 30.9.2013. donosi
ZAKLJUČAK
o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih
razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
I.
Dragutin Medjimorec, OIB: 44219594371, iz Zdenaca
Brdovečkih, Zdenačka 65, svoj mandat u Općinskom
vijeću Općine Brdovec stavlja u mirovanje iz osobnih
razloga.
II.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA–HDZ i
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS na temelju dobivenih 7 mandata za kandidacijsku listu, na lokalnim izborima 2013., dogovorno
određuju zamjenika vijećniku koji je svoj mandat stavio
u mirovanje na način da mu je zamjenik;
Ilija Tokić, OIB: 86491176260, rođen 9.1.1991.g., iz Brdovca, Pavla Beluhana 6/a
kojem kao zamjeniku pripadaju sva prava sukladno
odredbama Zakona.
III.
Utvrđuje se da mirovanje mandata imenovanom vijećniku počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku što je 30.9.2013.g.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a obja-
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vit će se u “Glasniku Općine Brdovec”.
Klasa: 021-05/13-10/04-4
Urbroj: 238/03-03/07-13-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 27. i 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13.) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 5. sjednici održanoj 19.11.2013.
donosi:
ODLUKU
o određivanju članova povjerenstava
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Brdovec
temeljem članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu određuje za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske: STJEPAN ESIH, OIB 44523807365, Drenje,
Stanka Topola 8,(ime, prezime, OIB, adresa).
Članak 2.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Brdovec
temeljem članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu određuje za člana Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne i vrijednost drvne mase: VINKO MEDVID,OIB:
49395872333, Zdenci, V. N. Čekulje 20/A.
(ime, prezime, OIB, adresa).
Članak 3.
Osobama određenim u člancima 1. i 2. pripadaju sva
Zakonom utvrđena prava.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od njezinog
donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Brdovec“.
Klasa: 021-05/13-20/05-5
Urbroj: 238/03-03/07-13-9
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.v.r.

Temeljem članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec broj 03/13) načelnik Općine Brdovec
donosi
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih odjela Općine Brdovec
Članak 1.
Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o unutarnjem
redu upravnih odjela Općine Brdovec koji je donio načelnik Općine Brdovec dana 07.9.2010. (KLASA: 02201/10-10/08, URBROJ: 238/03-01/01-10/03) i koji je
objavljen u Glasniku Općine Brdovec broj 04-01/2010.
Članak 2.
Pravilnik iz članka 1. ove Odluke se mijenja u III. odjeljku, članku 10. na način da se iza točke 4. dodaje točka
5. koja glasi:„ 5. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EUROPSKE
FONDOVE
- magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja,
- 1 godina radnog iskustva,
- službenik
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:
• prikuplja i obrađuje informacije i podatke te dokumentaciju u cilju javnog praćenja provedbe projekata iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice vezanih za
projekte sufinancirane iz EU fondova
• izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku
• istraživanje putem interneta i prikupljanje podataka
o EU fondovima
• praćenje događanja i dokumenata vezanih za EU integracije koje su relevantne za organizacije civilnog
društva
• prikupljanje primjera dobre prakse (projekti financirani iz programa/fondova EU)
• obavlja i druge poslove iz djelokruga ustrojstvene jedinice i uz redoviti nadzor i upute nadređenog
službenika
• za svoj rad odgovoran je pročelniku
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.“
Članak 3.
Pravilnik iz članka 1. ove Odluke se mijenja u III.
Odjeljku, članku 10. na način da se iza točke 9. dodaje
točka 10. koja glasi:
„10. VIŠI REFERENT ZA EUROPSKE FONDOVE
• sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik
struke društvenog usmjerenja
• 1 godina radnog iskustva
• službenik
• Broj izvršitelja: 3
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:
prikuplja i obrađuje informacije i podatke te dokumentaciju u cilju javnog praćenja provedbe projekata iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice vezanih za
projekte sufinancirane iz EU fondova
izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku
istraživanje putem interneta i prikupljanje podataka
o EU fondovima
praćenje događanja i dokumenata vezanih za EU integracije koje su relevantne za organizacije civilnog
društva
prikupljanje primjera dobre prakse (projekti financirani iz programa/fondova EU)
obavlja druge, manje složene poslove, s ograničenim
brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga
ustrojstvene jedinice i uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
za svoj rad odgovoran je pročelniku
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.“

Članak 3.
Slijedom dopune iz članka 2. ovog Pravilnika,
točke se povećaju za odgovarajući broj.
Članak 4.
Ostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ostaju nepromijenjene.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 022-01/10-10/08
URBROJ: 238/03-03/06-13-7
Brdovec, 10.10.2013.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.
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Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
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.

