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O P Ć I N SK O V I J E Ć E
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 28/10) i članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj
3/13) Općinsko vijeće Općine Brdovec, na svojoj
22. sjednici održanoj 15.9.2015. donijelo je

ODLUKU

o određivanju plaće, naknade i drugih prava
načelnika
Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje plaća, naknada
i druga prava načelnika Općine Brdovec ovisno o
njegovoj odluci hoće li dužnost na koju je izabran
obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog
odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke koji
svoju dužnost obavlja profesionalno, čini umnožak
koeficijenta i Zakonske osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.

dužnosti, kao što su putni troškovi, dnevnice za
službeno putovanje i slično.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome
da li dužnost obavlja sa ili bez zasnivanja radnog
odnosa, dužnosnik ne podliježe obvezi evidencije
prisutnosti na radu.
Članak 6.
Pojedinačno rješenje o visini plaće, naknade
i drugih prava dužnosnika iz čl. 5. ove Odluke
donosi pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne,
komunalne i društvene poslove.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van
snage i prestaje važiti Odluka o određivanju plaće,
naknade i drugih prava načelnika Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 07/13).
KLASA: 021-05/15-10/07
URBROJ: 238/03-03/07-15-2

		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

Članak 3.
1. Koeficijent za obračun plaće načelnika Općine
Brdovec iznosi 5,27,

O P Ć I N SK O V I J E Ć E

2. Naknada za rad načelnika Općine Brdovec,
koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće
načelnika Općine Brdovec koji dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 2. Zakona
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Brdovec, na
svojoj 22. sjednici 15.9.2015. donijelo je

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 ili naknadu iz ove Odluke,
dužnosnik ostvaruje pravo na naknadu stvarnih
materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem

ODLUKU
o visini plaće i naknade za rad
zamjenika načelnika Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina plaće
i naknade za rad zamjenicima Načelnika Općine
Brdovec ovisno o njihovoj odluci hoće li dužnost
na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez
zasnivanja radnog odnosa.
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Članak 2.
Koeficijenti za obračun plaće zamjenika
načelnika iznosi 85% koeficijenta načelnika Općine
Brdovec.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke koji
svoju dužnost obavlja profesionalno, čini umnožak
koeficijenta i Zakonske osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Dužnosnici iz članka 1. ove Odluke koji
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad na
način kako slijedi:
1. Prvi zamjenik načelnika ima pravo na naknadu
u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun
plaće utvrđenog za zamjenika Načelnika Općine
koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za
obračun plaće.
2. Drugi zamjenik načelnika ima pravo na
naknadu u visini od 30% umnoška koeficijenta za
obračun plaće utvrđenog za zamjenika Načelnika
Općine koji dužnost obavlja profesionalno i
osnovice za obračun plaće.
Članak 4.
Osim prava na plaću ili naknadu iz ove Odluke,
dužnosnik ostvaruje pravo na naknadu stvarnih
materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem
dužnosti, kao što su putni troškovi, dnevnice za
službeno putovanje i slično.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome
da li dužnost obavlja sa ili bez zasnivanja radnog
odnosa, dužnosnik ne podliježe obvezi evidencije
prisutnosti na radu.
Članak 5.
Pojedinačno rješenje o određivanju visine
plaće, naknade i drugih prava dužnosnika iz čl. 4.
ove Odluke, donosi pročelnik Upravnog odjela za
opće, pravne, komunalne i društvene poslove
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage i prestaje važiti Odluka o visini plaće
i naknade za rad zamjenika načelnika Općine

Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 07/13).
KLASA: 021-05/15-10/07-22
URBROJ: 238/03-03/07-15-3
		
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 22. sjednici održanoj
15.9.2015. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju projekta
NEWLIGHT
MASTER PLAN JAVNE RASVJETE
Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća zajednička suradnja
sa Zagrebačkom županijom i JLS s njezinog područja
na projektu razvoja infrastrukture; javne rasvjete
pod nazivom „Newlight Masterplan javne rasvjete
Zagrebačke županije“.
Članak 2.
Aktivnosti navedenog projekta obuhvaćaju izradu
dokumentacije, planova, rekonstrukciju, kao i gradnju
sustava javne rasvjete, te provedbu projekta.
Članak 3.
Za provedbu poslova Projekta koji proizlaze iz ove
Odluke, kao i za potpisivanje akata koji slijede njegovu
realizaciju ovlašćuje se načelnik Općine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/7-22
URBROJ: 238/03-03/07-15-4

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora (NN broj 125/11), članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi NN 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 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec,
na 22. sjednici održanoj 15.9.2015. donosi
ODLUKU
o poslovnim prostorima i javnim površinama
općine Brdovec
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis poslovnih
prostora i javnih površina kojima upravlja i koristi
ih Općina Brdovec, te njihova namjena.
Članak 2.
Poslovnim prostorom na području općine Brdovec
smatraju se prostori:
Dva prostora u prizemlju društvenog domu
Laduč, Zagrebačka 47 (NAMJENA: prostori za
obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačkeuslužne-ugostiteljske djelatnosti),
Dva prostora u društvenom domu Zdenci
Brdovečki, Zdenačka 81 (NAMJENA: prostori
za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačkeuslužne-ugostiteljske djelatnosti),
Prostor u društvenom domu Vukovo Selo,
Ribička 1 (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačke-uslužneugostiteljske djelatnosti),
Prostor u društvenom domu Brdovec, Pavla
Beluhana bb, (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačke-uslužneugostiteljske djelatnosti),
Tri prostora (dva prizemna i podrumski
prostor) u općinskoj zgradi u Brdovcu, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačke-uslužneugostiteljske djelatnosti),
Dva prostora u društvenom domu Prudnice,
Prudnička c. 2 (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačke-uslužneugostiteljske djelatnosti).
Članak 3.
Javne površine na području općine Brdovec
koje se mogu dati u zakup su:
Prostor (javna površina) u Javorju, prostor

na Trgu sv. Vida – kiosk, (NAMJENA: prostor
za obavljanje društvene-gospodarske-trgovačkeuslužne-ugostiteljske djelatnosti),
Prostor u Brdovcu (javna površina) – novo
groblje – kiosk, (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene -trgovačke-uslužne- djelatnosti),
Prostor u Laduču (javna površina) – groblje
– svjećomat, (NAMJENA: prostor za obavljanje
trgovačke-uslužne djelatnosti),
Prostor u Prigorju (javna površina) –
Zagrebačka – kiosk (NAMJENA: prostor za
obavljanje društvene- gospodarske-trgovačkeuslužne-ugostiteljske djelatnosti),
Prostor u Šenkovcu (javna površina) – Ivana
Vrapca – kiosk (NAMJENA: prostor za obavljanje
društvene-gospodarske-trgovačke-uslužneugostiteljske djelatnosti).
Članak 4.
Navedeni poslovni prostori i javne površine mogu
se na propisani način dati u zakup putem natječaja
kojeg provodi načelnik sukladno Statutu i posebnim
odlukama Općinskog vijeća.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o
poslovnim prostorima i javnim površinama Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/14).
KLASA: 021-05/15-10/07-22
URBROJ: 238/03-03/07-15-5
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 30. Statuta Muzeja Brdovec
od 19.7.2001. i članka 32. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 3/13), Općinsko vijeće
Općine Brdovec, na 23. sjednici održanoj dana 29.9.
2015., donosi

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima
mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 32.

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Muzeja Brdovec
Članak 1.
Za ravnatelja Muzeja Brdovec imenuje se
SILVIJA LIMANI, iz Drenja Brdovečkog, Špica 6,
OIB: 04415993227.
Članak 2.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri
(4) godine i može biti ponovno imenovan na istu
dužnost.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a radni odnos će se regulirati Rješenjem.
		
Odluka će se objaviti u “Glasniku Općine Brdovec”.
Klasa: 021-05/15-10/09-23
Urbroj:238/03-03/07-15-2
		
		
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na
svojoj 23. sjednici održanoj 29.9.2015. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju
Programa rada Savjeta mladih Općine Brdovec
za 2016. godinu
I.

		
Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine
Brdovec za 2016. godinu, koji je sastavni dio ove
Odluke.
II.
		
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/09-23
URBROJ: 238/03-03/07-15-3

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE

III

Na temelju članka 35. 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 23. sjednici održanoj
dana 29.9.2015. godine, donijelo je

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska
uprava, Područni ured za katastar, Ispostava Zaprešić
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u
Zaprešiću, Zemljišno-knjižni odjel.

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog
dobra u općoj uporabi
I
Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog
dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brdovec, za
nerazvrstane ceste:
1.
Školska ulica u naselju Prigorje Brdovečko, k.č.br.
1563, k.o. Brdovec
2.
Ulica Matije Gupca u naselju Brdovec, k.č.br
1132/2, 1132/10, 1132/41, 1132/42, k.o. Brdovec
3.
Zagorska ulica u naselju Brdovec, k.č.br. 591/1,
591/2, 598/1 i 598/16, sve k.o.Brdovec
4.
Vatrogasna ulica u naselju Prigorje Brdovečko,
k.č.br. 1644/5, 1659/16, 1659/21, 1659/23 i 1659/24, sve
k.o. Brdovec
5.
Šumska ulica u naselju Brdovec, k.č.br. 853/3,
1117/34, 854/113, sve k.o. Brdovec
6.
Ulica Nikole Tesle u naselju Brdovec, dijelovi
k.č.br. 849/2, 849/10, 849/11 854/123, 854/1124,
854/126, 854/127, sve k.o. Brdovec
7.
Duga ulica - odvojak u naselju Donji Laduč, k.č.br.
2623/2, 2623/4, sve k.o. Laduč
II
Primjenom članaka 131. i 133. Zakona o cestama
(Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog
stanja nerazvrstane ceste izrađenog od GEOTOPO d.o.o.,
Krapina, Velika Ves 141, kod nadležnog ureda za katastar
evidentirat će se stvarno stanje nerazvrstane ceste iz
točke I ove Odluke te kod nadležnog zemljišno-knjižnog
odjela u stvarnoj površini upisati kao nerazvrstana cesta,
javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu
Općine Brdovec.
Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se općinski
načelnik Općine Brdovec.

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/15-10/09-23
Urbroj: 238/03-03/07-15-4

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 21. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13)
i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec br.: 03/13) Općinsko Vijeće Općine
Brdovec je na svojoj 22. sjednici, održanoj dana
15.9.2015. donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Revizije Plana gospodarenja
otpadom
za razdoblje od 2012. do 2019. godine
Članak 1.
Općinsko Vijeće Općine Brdovec na
svojoj je 37. sjednici, održanoj dana 27.2.2013.
(Klasa:021-05/13-10/01-37,
Urbroj:
238/0303/07-13-4) donijelo Odluku o usvajanju plana
gospodarenja otpadom za područje općine Brdovec
koji se odnosi na razdoblje 2012-2019. godine
izrađen 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).

Članak 2.
Općinsko Vijeće Općine Brdovec ovom
Odlukom usvaja Reviziju Plana gospodarenja
otpadom za područje općine Brdovec koji se odnosi
na razdoblje od 2012. do 2019. godine izrađen od
ovlaštene tvrtke DLS d.o.o., sukladno odredbama
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/07-22
URBROJ: 238/03-03/07-15-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing. , v.r.

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.

