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OPĆINSKO VIJEĆE
		
Na temelju članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13), i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik
Općine Brdovec br. 3/13), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 18. sjednici održanoj 14.4.2015.,
donijelo je
ODLUKU
o izboru člana Odbora za proračun i financije
Članak 1.
U Odbor za proračun i financije umjesto člana
MLADENA DEBELJAKA koji je dana 9.3.2015.
podnio zahtjev za razrješenjem, imenuje se:
STJEPAN VUGRIN, OIB: 55862801148,
Brdovec, Nova u. 25, član.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-3
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 28. st. 3. Zakona o ravnopravnosti
spolova (Narodne novine broj 82/08) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na
svojoj 18. sjednici održanoj 14.4. 2015. donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo
za ravnopravnost spolova Općine Brdovec (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća Općine Brdovec.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati
aktivnosti na području Općine Brdovec, koje za
cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te
svojim savjetodavnim radom pomagati Općinskom
vijeću i drugim tijelima u provedbi Zakona o
ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za

promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za
promicanje ravnopravnosti spolova na području
Županije,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem
i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima,
zajamčene ravnopravnosti spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova
te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova
otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti
obrazovne, informativne i promidžbene naravi
usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti
pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova
(održavanje tribina, okruglih stolova, radionica,
seminara i sl.).
Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika/cu, zamjenika
predsjednika/ce i tri člana koje imenuje Općinsko
vijeće.
U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce
Općinskog vijeća, predstavnici/ce udruga i nezavisni
stručnjaci/kinje.
Članak 4.
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme
trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je
imenovalo.
Općinsko vijeće može razriješiti člana/icu
Povjerenstva i prije isteka mandata:
- ako neopravdano ne nazoči sjednicama
Povjerenstva,
- na osobni zahtjev,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine
Brdovec,
- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce
Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na
istoj sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva,
a njegov/njen mandat traje do isteka mandata
Povjerenstva.
Članak 5.
U Povjerenstvo se imenuju:
DANICA FIRKELJ, Vukovo Selo, I. Firkelja 6,
NADA GALIĆ, Brdovec, Bregovita 20,
ANITA OLGA JURČEC, Brdovec, I. Gregorića 62,
ANA LEVOJEVIĆ, Prigorje Brdovečko,
Kolodvorska 11,
MIRJANA LIPIĆ, Javorje, Prigorska 25.
Članka 6.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u
Proračunu Općine Brdovec.
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Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavljaju upravni odjeli Općine
Brdovec.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-9
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.¸,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na
svojoj 18. sjednici održanoj 14.4. 2015. donosi

OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o nabavi energetski učinkovite javne rasvjete uz
D-225

Na temelju članka 38. st. 2. Zakona o ustanovama
(NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) članka 27. st. 2.
Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i članka
32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec broj 03/13), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 18. sjednici održanoj 14.4. 2015.
donosi
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja
Brdovec

Članak 1.
Ovom Odlukom predstavničko tijelo Općine
Brdovec daje suglasnost na nabavu i ugradnju
energetski učinkovite javne rasvjete uz državnu
prometnicu D-225 na području Općine Brdovec
uz sufinanciranje od 40% Fonda za zaštitu okoliša
i energetske učinkovitosti (Odluka od 17.12.2014.,
KLASA: 310-34/14-02/155, URBROJ: 563-022/96-14-4), po provedenom postupku javne nabave
procijenjene vrijednosti 934.468,00 kuna.

Članak 1.
Imenuje se dosadašnji ravnatelj Muzeja Brdovec,
Ivan Cvitković, koji sa 24.4.2015. odlazi u punu
starosnu mirovinu, za vršitelja dužnosti ravnatelja
Muzeja Brdovec, koji će posao obavljati u nepunom
radnom vremenu do 20 sati tjedno, što će biti
regulirano Ugovorom o radu na određeno vrijeme.
Kao opravdani objektivan razlog ovakvog
reguliranja imenovanja vršitelja dužnosti iz
stavka 1. ovoga članka navode se: svi poslovi oko
primopredaje, imenovanje novog ravnatelja ili
stupanja na snagu Ugovora/Sporazuma kojim će
pitanja statusa Muzeja Brdovec biti riješeno između
Općine Brdovec i Grada Zaprešića.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

Članak 2.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja Brdovec
obnašat će ovu funkciju na rok od 3 mjeseca od
dana donošenja ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-2

KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-7
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
						
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i članka 32.
Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
03/13), Općinsko vijeće općine Brdovec na 18.
sjednici održanoj dana 14.4.2015., donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2014.
godinu
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2014.
godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za
2014. godinu.
Članak 2.
Ova odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Brdovec za 2014. godinu dostavit
će se nadležnim državnim tijelima i institucijama
(Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša) do 31.
svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i članka 48.
Statuta Općine Brdovec Statuta općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13), općinski načelnik
Općine Brdovec podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brdovec za 2014. godinu
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom za općinu Brdovec
prihvatilo je Općinsko vijeće Općine Brdovec
svojom Odlukom o usvajanju plana gospodarenja
otpadom za područje općine Brdovec koji se odnosi
na razdoblje 2012.-2019. godine izrađenom od
ovlaštene tvrtke DLS d.o.o., sukladno odredbama
članka 7. Zakona o otpadu (NN br. 178/04, 111/06,
60/08 i 87/09), na svojoj 37. sjednici dana 27.2.2013.
(KLASA:021-05/13-10/01-37, URBROJ: 238/0303/07-13-4).
Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno
članku 20. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, jedinica lokalne samouprave dostavlja
godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
i objavljuje ga u svom službenom glasilu, kao
i jedinica područne (regionalne) samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana
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Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša do 31.
svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i
na svojim mrežnim stranicama.
Sukladno Zakonskoj obvezi, trenutno je u
izradi revizija Plana gospodarenja otpadom broj
narudžbenice;19/15, što radi prvotni izrađivač
Plana.
2. OPĆINA BRDOVEC
Na području općine Brdovec prema popisu
stanovništva iz 2011. godine živi 11143 stanovnika.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji
nastaje u domaćinstvima na području općine
Brdovec vrši tvrtka Zaprešić d.o.o. Tako skupljeni
otpad odvozi se na odlagalište, a korisnici usluge
odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite
načine: po domaćinstvima su podijeljene posude
120 l ili 240 l kao i kod manjih pravnih osoba.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i
pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki
kontejneri sa groblja po pozivu.
Skupljanje izdvojenog otpada u 11 mjesnih odbora
(12 lokacija) provodi se dok kontejneri (plastika,
staklo, papir) ne budu popunjeni, a tada se prazne i
ponovo koriste.
Općina Brdovec zajedno sa komunalnim poduzećem
i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
nabavili su kante za selektivno odlaganje otpada
koje su podijeljene po domaćinstvima, te se takav
korisni otpad odvozi jedanput mjesečno.
Općina Brdovec zajedno sa Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u postupku je
realizacije reciklažnog dvorišta (projekt je izrađen
te je Općina u postupku ishođenja građevinske
dozvole).
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE
SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV
ORGANIZIRANOG ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
Općina Brdovec je donijela Odluku o dodjeli
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području općine Brdovec Trgovačkom
društvu Zaprešić d.o.o., Zaprešić, Pavla Lončara 2,
OIB 96412232479, kojom se dodjeljuje obavljanje
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao
i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada. Javna usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje
tog otpada putem spremnika od pojedinih
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korisnika, prijevoz, sortiranje, obrada te odlaganje
na odlagalište neopasnog otpada „Novi Dvori“
Zaprešić. Na mjestu nastanka otpada (kućanstva)
odvojeno se prikuplja otpadni papir i plastika.
Staklo, papir, biootpad, plastika, plastični čepovi,
tekstil se prikupljaju putem spremnika na javnim
površinama (12 zelenih otoka). Glomazni otpad
prikuplja se jednom godišnje onako kako to po
rasporedu organizira komunalna tvrtka, dok se
elektronički otpad odvozi na poziv korisnika prema
za to ovlaštenim tvrtkama. što predstavlja dobar
temelj za provedbu predloženih mjera u Planu
gospodarenja otpadom. Koncept „Cjeloviti sustav
gospodarenja otpadom“ podrazumijeva provođenje
cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i
postupanje s otpadom od mjesta nastanka pa do
mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na
prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, i moraju
se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim
načelima i društvenom prihvatljivošću.
Ovdje valja napomenuti i da je Općina Brdovec u
svrhu edukacije o potrebi selektivnog prikupljanja
otpada uputila dopis ravnateljima škola i vrtića sa
zamolbom da se dodatno pojačano skrene pažnja
djeci na potrebu recikliranja otpada, te podijelila po
školama i vrtićima s područja Općine, po pet kanti
za selektivno prikupljanje korisnog otpada (plastika,
staklo, metal, papir, ostalo).
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR
NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA
Na području Općine Brdovec nema aktivnog
legalnog odlagališta komunalnog otpada, već
Zaprešić d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi
na odlagalište neopasnog otpada „Novi Dvori“
Zaprešić.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG
OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne
pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez
ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju
se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio
štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne
vode, što Općina i čini svojim Programom nazvanim
“ZELENI SVIBANJ” koji se bazira i na strategiji
razvoja Općine Brdovec, koja između ostalog ima
za cilj i unapređenje životnog standarda kroz čisti
okoliš.
Na području Općine Brdovec utvrđena su
slijedeća divlja odlagališta otpada:
Zdenci Brdovečki (Lubanova jama)
Zdenci Brdovečki (na zemljištu vlasnika Čujko trenutno se sanira)
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Ključ Brdovečki (stari kanal rijeke Sutle)
Prudnice (kod Lovačkog doma)
7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE
DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I
OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA
Općina Brdovec u sklopu akcije “ZELENI
SVIBANJ” svojim vlastitim sredstvima kao i
ljudskim snagama (mještani i zaposlenici Općine)
svake godine djelomično sanira divlja odlagališta.
8. IZVORI I VISINA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE
DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
OPĆINE BRDOVEC
Općina Brdovec planira po ishođenju
građevinske dozvole sredstvima Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. godini
izgraditi reciklažno dvorište, te samostalno i dalje
u okviru svojih mogućnosti nastaviti sanirati divlja
odlagališta.
U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje
aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja
otpada.
9. ZAKLJUČAK
Postojeći način postupanja s komunalnim
otpadom još se uvijek u pravom smislu riječi ne
može nazvati gospodarenjem otpadom budući da
se veliki dio otpada koji se odlaže na odlagalište
ne obrađuje. Iz komunalnog se otpada nedovoljno
izdvaja iskoristivi dio, što ovakvo postupanje s
otpadom čini još uvijek neracionalnim, ekonomski
neisplativim, a predstavlja i nepotrebno opterećenje
kapaciteta odlagališta što je neprihvatljivo za
zdravlje i okoliš. Općina Brdovec ispunila je svoju
zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja
otpadom, dok se revizija Plana trenutno radi. Ciljevi
i mjere iz Plana se ostvaruju.
Realizacija
i
kvalitetno
funkcioniranje
cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom
zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i
velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata,
te jedinice lokalne samouprave, «Zaprešića» d.o.o.
i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
u provedbi planiranih mjera.
Ističe se potreba za daljnjom kontinuiranom
edukacijom javnosti po pitanju; smanjenja količine
otpada, provođenja unapređenja sustava odvojenog
prikupljanja otpada i recikliranja, izdvajanja otpada
na mjestu nastanka, prevencije nastajanja otpada
i obveze postupanja po zakonskim odredbama.
U edukaciju treba uključiti sve i cijelo područje
općine.
Na području općine Brdovec postupanje s
otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja
otpadom na nivou svih jedinica lokalne samouprave
ove regije.
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Razmatrajući gospodarenje otpadom može
se zaključiti da je područje općine Brdovec za
sada na dobrom putu postavljanja dobrog sustava
zbrinjavanja otpada, a izgradnjom reciklažnog
dvorišta će biti i više. Vidljivo je i da Općina Brdovec
kontinuirano radi na realizaciji mjera definiranih u
Programu gospodarenja otpadom i Zakonu.
Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Brdovec za 2014. godinu objavit
će se u «Glasniku Općine Brdovec».
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini
(NN br. 87/08, 116/08, 76/09 - Odluka Ustavnog
suda i 114/11) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec, na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 14.4.2015. donijelo je slijedeću
ODLUKU
o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na
području Općine Brdovec
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuju se uvjeti koje moraju
ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje trgovine
na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje
(članak 10. stavak 4. Zakon o trgovini), načini na
koje je dopušteno obavljati trgovinu na malo izvan
prodavaonica putem pokretne prodaje, naknada za
obavljanje pokretne prodaje i mjesta na kojima je
dopušteno vršiti pokretnu prodaju, sve na području
Općine Brdovec.
Članak 2.
(1) Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke
razumijeva se prodaja bez stalnog prodajnog
mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog
vozila za prodaju, a koja su opremljena za prodaju
na malo određenih grupa proizvoda robe (sukladno
posebnim propisima koji to reguliraju).
(2) Pokretnom prodajom smatra se svako
zaustavljanje u svrhu prodaje robe na malo iz
opremljenog vozila za prodaju robe u naseljima na
području Općine Brdovec.
UVJETI
Članak 3.
(1) Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisano
ovom Odlukom odnose se na administrativno
područje Općine Brdovec, a uvjeti koje moraju
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ispunjavati pokretni prodavači propisani su ovom
Odlukom, te se utvrđuju svakom prodavaču koji
podnese zahtjev na temelju ove Odluke pojedinačnim
rješenjem.
(2) Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na
području Općine Brdovec, iz stavka 1. ovoga članka
donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Rješenje iz članka 3. stavak 2. ove Odluke obavezno
mora sadržavati sljedeće elemente:
naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja
obavlja pokretnu prodaju na području Općine
Brdovec;
broj i datum rješenja nadležnog Ureda državne
uprave kojim su utvrđeni minimalni tehnički,
opće sanitarni, zdravstveni i drugi propisani uvjeti
za obavljanje djelatnosti prometa robe na malo iz
vozila;
opis robe koja je predmet prodaje;
registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti
pokretna prodaja;
popis mjesta (naselja) i eventualnu lokaciju na kojoj
pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo
izvan prodavaonica putem pokretne prodaje;
visinu i način plaćanja naknade koju pokretni
prodavač plaća u svrhu korištenja javnih površina na
području Općine Brdovec radi obavljanja pokretne
prodaje;
vrijeme trajanja rješenja iz članka 3. stavak 1. ove
Odluke;
odredbe o otkazu rješenja u slučaju neispunjavanja
propisanih uvjeta;
odredbe o pravnom lijeku.
Članak 5.
(1) Zahtjevu za izdavanje rješenja za obavljanje
trgovine na malo izvan prodavaonica putem
pokretne prodaje na području Općine Brdovec
pokretni prodavači obavezno prilažu sljedeće:
naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja
obavlja pokretnu prodaju;
opis robe koja je predmet prodaje;
navod o marki vozila i registracijskoj oznaci vozila
iz kojeg će se vršiti pokretna prodaja;
presliku Rješenja o ispunjavanju minimalnih
tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih
propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa
robe na malo iz vozila, a koje izdaje nadležni Ured
državne uprave;
presliku suglasnosti sanitarne inspekcije za
obavljanje trgovine iz vozila ukoliko je sukladno
odnosnim zakonskim i podzakonskim propisima
potrebna.
(2) Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge
iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se nadopuna
zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u
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roku od tri (3) dana od dana primitka zahtjeva za
nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju. U
suprotnom zahtjev za izdavanje rješenja će se odbiti.
Članak 6.
(1) Rješenje iz članka 3. ove Odluke izdaje se fizičkoj
ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje
pokretne prodaje propisane posebnim propisima i
ovom Odlukom, te koji je podnio Zahtjev u skladu
s člankom 5. ove Odluke, na vremensko razdoblje
od jedne (1) godine od dana izvršnosti rješenja i uz
plaćenu naknadu propisanu člankom 9. ove Odluke.
(2) Rješenje se također može otkazati bez otkaznog
roka donošenjem novoga rješenja u upravnom
postupku i to ukoliko se utvrdi da osoba krši
odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, odredbi
ove Odluke i uvjete propisanih rješenjem.
(3) U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane
vršiti pokretnu prodaju temeljem rješenja iz članka
3. ove Odluke, Općina nema obvezu vraćanja
uplaćene naknade iz članka 9. ove Odluke.
NAČIN OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE
Članak 7.
(1) Obavljanje pokretne prodaja na području općine
Brdovec dopušta se uz naknadu Općini Brdovec.
(2) Pokretna prodaja na području Općine Brdovec
u pravilu se može obavljati samo na javnim
površinama Općine Brdovec, na parkirališnim
površinama ili ugibalištima (ovdje se ugibalište ne
smatra autobusno stajalište), odnosno na mjestima
određenima rješenjem iz članka 3. ove Odluke, a
propisanima odlukom iz članka 10. ove Odluke.
Članak 8.
(1) Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na
području Općine Brdovec suprotno odredbama
zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na
ovu materiju, kao i važećeg zakona koji uređuje
područje sigurnosti prometa na cestama.
(2) U slučaju obavljanja pokretne prodaje na način
koji je protivan odredbama zakona iz prethodnog
stavka smatrati će se da se ne poštuju uvjeti propisani
u izvršnom rješenje iz članka 3. ove Odluke.
NAKNADA
Članak 9.
(1) Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se
plaća za obavljanje pokretne prodaje na području
Općine Brdovec, a u svrhu troškova izdavanja
rješenja iz članka 3. ove Odluke, korištenja javnih
površina na području Općine Brdovec zbog
obavljanja trgovine na malo kroz pokretnu prodaju.
(2) Utvrđuje se visina naknade iz stavka 1.
ovoga članka u iznosu od 3.000,00 kn (slovima:
tritisućekuna) godišnje, koju su osobe koje

ispunjavaju uvjete iz ove odluke dužne platiti Općini
Brdovec odmah po primitku rješenja iz članka 3.
ove Odluke.
(3) U slučaju neplaćanja naknade iz ovoga članka
ukinut će se rješenje doneseno u skladu s ovom
Odlukom.
POPIS MJESTA (NASELJA) U KOJIMA SE
OBAVLJA POKRETNA PRODAJA
Članak 10.
(1) Popis mjesta u kojima je dopušteno obavljanje
trgovine na malo izvan prodavaonica putem
pokretne prodaje određuje se posebnom Odlukom.
Članak 11.
(1) Posebnu odluku iz članka 10. ove Odluke donosi
Općinski načelnik Općine Brdovec.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati
popis mjesta (naselja) i ako je moguće točne lokacije
mjesta na kojima se smije obavljati trgovina na malo
izvan prodavaonica putem pokretne prodaje.
(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti
usklađena s ovom Odlukom.
NADZOR
Članak 12.
(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba
ove Odluke provodi Ministarstvo financija i Upravni
odjeli Općine Brdovec.
(2) Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg zakona
koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama
provodi nadležna policijska postaja.
PREKRŠAJNE ODREBE
Članak 13.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit
će se za prekršaj pravna osoba koja vrši pokretnu
prodaju:
bez rješenja iz članka 3. ove Odluke ;
temeljem rješenja iz članka 3. ove Odluke, ali na
mjestima koja nisu navedena u rješenju sukladno
članku 4. stavak 1. točka e) ;
suprotno odredbama ove Odluke i na temelju iste
donesenih akata.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz
stavka 1 .ovog članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn
kazniti će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1.
ovog članka.
(4) Uz novčanu kaznu svim osobama koje imaju
rješenje doneseno na temelju ove Odluke, a koje
krše stavak 1. točku 2. ovoga članka ukinuti će se
rješenje uz zabranu donošenja novoga rješenja na
temelju ove Odluke na rok od dvije godine.
Članak 14.
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Prekršaj iz članka 13. stavak 1. točka 1. ove
Odluke utvrđuje se službenim očevidom od strane
Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i
društvene poslove Općine Brdovec, na temelju
kojega se izdaje rješenje o prekršaju osobama koje
krše odredbe ove i drugih Odluka Općine Brdovec.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(1) Obvezuje se općinski načelnik da u roku od
trideset (30) dana od stupanja na snagu ove Odluke
donese posebnu odluku na temelju ovlasti iz članka
11. stavak 1. ove Odluke.
Članak 16.
(1) Rješenje iz članka 3. ove Odluke u pravilu
se donosi u roku od petnaest (15) dana od dana
zaprimanja Zahtjeva za izdavanje rješenja iz članka
5. ove Odluke.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-5
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 03/13) Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 18. sjednici održanoj
dana 14.4.2015. donosi:
ODLUKU
o prodaji vozila
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
prodaje vozila marke OPEL CORSA 1.5 D (osobni
automobil), broj šasije: WOL000078T4165506,
godina proizvodnje: 1996., vrsta motora: DIESEL,
snaga motora: 37 Kw, u vlasništvu Općine Brdovec.
Članak 2.
Prodaje se vozilo iz članka 1. ove Odluke.
Prodaja vozila iz članka 1. ove Odluke će se izvršiti
putem usmenog javnog nadmetanja.
Članak 3.
Početna prodajna cijena vozila iznosi: 2.097,20
kn.
Članak 4.

Oglas o prodaji vozila raspisat će načelnik Općine
i isti objaviti na oglasnoj ploči i službenoj web
stranici Općine Brdovec.
Članak 5.
Za provođenje prodaje i sve poslove oko istog
iz ove Odluke odgovoran je i zadužuje se Načelnik
Općine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 406-01/15-10/02
URBROJ: 238/03-03/06-15-3
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na
svojoj 18. sjednici održanoj 14.4. 2015. donosi
ODLUKU
o izradi Projekta ukupnog razvoja Općine Brdovec
Članak 1.
Projekt ukupnog razvoja (dalje u tekstu PUR)
je temeljni strateški dokument koji definira
optimalne razvojne pravce lokalnog područja
uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja
promatranog područja i njegovog okruženja. PUR
Općine omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu
i evaluaciju gospodarskog razvoja, potencijalnim
investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju
žele ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i
nacionalne fondove) osnovni dokument na temelju
kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.
PUR daje odgovore u kojem smjeru razvoj treba ići
i na koji ga način ostvariti. Kroz PUR se analizira
postojeće stanje te donose ciljevi, prioriteti i mjere
budućeg održivog razvoja.
Članak 2.
Ovom Odlukom predstavničko tijelo Općine
Brdovec donosi odluku o izradi PUR-a Općine
Brdovec za razdoblje 2015. do 2020.
Članak 3.
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Izrađivač PUR-a je izabran u provedenom
postupku bagatelne nabave: Inženjerski biro d.d. iz
Zagreba, Heinzelova 4a, sa cijenom od 247.500,00
kune (s PDV-om).
Članak 4.
Općinski načelnik podnijet će Općinskom vijeću
na donošenje prijedlog Projekta ukupnog razvoja
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-8
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(„Glasnik Općine Brdovec“ broj 3/13) i članka
119. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br.
28/13, 33/15), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na
sjednici održanoj dana 14.4.2015. donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za
mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Brdovec utvrđuje
prijedlog da se za suce porotnike Županijskog suda
za mladež u Velikoj Gorici imenuje:
ANA-MARIJA ESIH,
Drenje Brdovečko, S. Topola 8,
OIB: 15389143377
RENATO ŠINTIĆ,
Prudnice, Prudnička c. 50,
OIB: 82482841628
Članak 2.
Utvrđeni prijedlog iz članka 1. ovog Zaključka
upućuje se Županijskoj skupštini Zagrebačke
županije na nadležno imenovanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-10
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(„Glasnik Općine Brdovec“ broj 3/13) i članka
119. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br.
28/13, 33/15), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na
sjednici održanoj dana 14.4.2015. donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika
Županijskog suda u Velikoj Gorici
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Brdovec utvrđuje
prijedlog da se za suce porotnike Županijskog suda
u Velikoj Gorici imenuje:
MILJENKO SUHOBILEC, Drenje, Žmaučeva 13,
OIB: 34892539217
PETAR ŽULJ, Brdovec, S. Zagozde 6, 		
OIB: 53408638478.
Članak 2.
Utvrđeni prijedlog iz članka 1. ovog Zaključka
upućuje se Županijskoj skupštini Zagrebačke
županije na nadležno imenovanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/02-18
URBROJ: 238/03-03/7-15-11
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN
broj 157/13, 152/14) i članka 48. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13)
načelnik Općine Brdovec dana 15. 4. 2015. donosi
O D L U K U
o provođenju radova za opće dobro bez naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova
za opće dobro bez naknade na području općine
Brdovec u vremenskom periodu svake proračunske
godine.
Radovi za opće dobro bez naknade odobravaju se
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temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi - u
daljnjem tekstu: Zakon.
U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju
radno sposobni ili djelomično radno sposobni
samac ili član kućanstva koji su korisnici zajamčene
minimalne naknade utvrđeni rješenjem Centra za
socijalnu skrb.
Radi provedbe navedenih zakonskih odredbi te
zbog aktiviranja i uključivanja radno sposobnih ili
djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene
minimalne naknade u zajednicu kroz rad za opće
dobro, odobrava se provođenje ovih radova.
Članak 2.
Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu
sudjelovati u radovima za opće dobro najmanje
30, a najviše 90 sati mjesečno sukladno članku 39.
stavak 7. Zakona.
Članak 3.
Općina Brdovec uputit će poziv radno sposobnim
ili djelomično radno sposobnim korisnicima koji
se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb kad se
iskaže potreba za angažiranjem osoba iz članka 1.
stavak 2. ove Odluke na radovima za opće dobro.
Sa izabranim korisnicima (biraju se u suradnji s
predsjednicima MO - radi dobivanja objektivne
situacije stanja korisnika) koji su se odazvali
pozivu, sklopiti će se ugovori o radu za opće dobro
bez naknade.
Sa osiguravajućim društvom u slučaju nezgode
radi ublažavanja rizika prilikom rada za opće dobro
može se zaključiti polica osiguranja za korisnike
koji sudjeluju u radovima za opće dobro.
Popis korisnika koji sudjeluju u radovima za opće
dobro dobiva se od Centra za socijalnu skrb.
U slučaju promjene statusa korisnika zajamčene
minimalne naknade tijekom provođenja radova za
opće dobro, popis će se ažurirati novim korisnikom.
Članak 4.
Općina je obvezna dostaviti Centru za socijalnu
skrb Brdovec podatke o pozvanim korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali
i sudjelovali u radovima za opće dobro sukladno
članku 39. stavak 9. Zakona.
Članka 5.
Ukoliko radno sposobni ili djelomično radno
sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik
zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu
skrb, bez opravdanog razloga, odbije odazvati se
pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za opće
dobro, s istima se postupa sukladno članku 39.
stavak 5. Zakona.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više
sile i drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se

opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za
sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.
Ostale odredbe regulirati će se Ugovorom između
Općine i korisnika
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od
dana donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine
Brdovec.
KLASA: 022-05/15-10/13
URBROJ: 238/03-03/01-15-1
Brdovec, 15.4.2015.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13) i članka 48. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik općine Brdovec br. 03/13),
Načelnik Općine Brdovec 24.4.2015. donosi
ODLUKU O IZMJENI
PLANA PRIJMA NA STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJE
U OPĆINU BRDOVEC U 2015. GODINI
Članak 1.
Ovim Odlukom se mijenja Plan prijma na
stručno osposobljavanje u Općinu Brdovec u 2015.
godini (Glasnik Općine Brdovec broj 02/15; dalje
u tekstu: Plan prijma) na način da se u tablici iz
članka 2. Plana, planirani broj polaznika programa
na radno mjesto pod rednim brojem 5. Viši stručni
suradnik za europske fondove, mijenja iz „1“ u „2“.
Članak 2.
Ove Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine
Brdovec.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
KLASA: 119-01/15-10/02
URBROJ: 238/03-03/06-15-2
Brdovec, 24.4.2015.
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GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:03 / 29.04.2015.)

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.

