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GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 07 / 02.05.2017.)

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, 137/15) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 36.
sjednici održanoj 11.04.2017. donosi
ODLUKU
o nabavi radova na izgradnji reciklažnog dvorišta
Članak 1.
Ovom Odlukom predstavničko tijelo Općine Brdovec daje suglasnost za nabavu radova na izgradnji
reciklažnog dvorišta uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupne vrijednosti
od 1.500.000,00 kn, prema odredbama koje regulira Zakon o javnoj nabavi i uvjeti Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/17-10/02
URBROJ: 238/03-03/07-17-5

					

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 9. st. 1 Zakona o naseljima („Narodne novine“ 54/88) te članka 32. Statuta Općine
Brdovec („Glasnik Općine Brdovec” br. 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 36. sjednici
održanoj 11.4.2017. donijelo je
ODLUKU
o imenovanju trga
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuje trg u mjestu Drenje Brdovečko imenom poginulog hrvatskog branitelja
Domovinskog rata, natporučnika Marija Matečeka (15.8.1965. – 1.11.1991.) koji je živio u Drenju kao sin
Zdenke i poočima Branka Vukovinskog. Mario Mateček bio je pripadnik 57. samostalne satnije „Marijan
Celjak“ iz Petrinje, a poginuo je u Vurotu te je posmrtno odlikovan spomenicom.
Članak 2.
Kao „TRG MARIJA MATEČEKA“ imenuje se k.č. 3638/3, k.o. Laduč kojom česticom upravlja i
koristi je Općina Brdovec.
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Članak 3.
Ovo imenovanje trga provodi se na inicijativu Mjesnog odbora Drenje Brdovečko, o čemu je isti
donio svoju Odluku 30.3.2017., čime su se sukladno Zakonu o naseljima ostvarili preduvjeti za donošenje ove
odluke na predstavničkom tijelu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/17-10/02
URBROJ: 238/03-03/07-17-6

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članaka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 36. sjednici održanoj 11.04.2017. donosi
Izmjene i dopune
Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja
komunalne i druge infrastrukture
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članaka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, usvojenih na 34. sjednici Općinskog
vijeća koja je održana 27. prosinca 2016., u dijelu koji se odnosi na tablicu 2: - A – ASFALTIRANJE ULICA.
Tablica 2:
NAZIV MJESTA I ULICE

RB

količina

jm
1.

2.

3.

4.

VUKOVO SELO

m2

Zanatska (dio)

"

447

Rupiščak (do pojilišta)

"

999,63

D. Jakovine(do kb.) košarkaš

"

547,26

D. Glogovića (mont. kuća)

"

987,4

HARMICA

"

Perkovčev odvojak

"

KLJUČ BRDOVEČKI

"

Sutlanska (dio)

"

275,07

Mokrička (kb. 62,64,66 - od.)

"

143,11

LADUČ

"

Bregovita - dio do betona

"

342

Zelni gaj

"

281,41

338,66
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6.

7.

8.

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 07 / 02.05.2017.)
Stari dvor - dio

"

138

Boutek - do zavoja

"

349

Ribnjak - dio do kbr. 7c

"

295

Braće Žagmeštra - odv. Lijevo

"

363,9

Duga ulica - odv. do kbr. 43

"

127,44

Parkiralište N.K. Laduč

"

186,37

PRIGORJE BRDOVEČKO

"

Velika Draga

"

1.579,37

Zdravka Štoša

"

705,35

Januševečka ulica i nogostup

"

4.100

Kolodvorska

"

4.195,62

DRENJE BRDOVEČKO

"

Drenjska odv. Kbr. 12 A

"

ZDENCI BRDOVEČKI

"

Zdenačka - odv. kb. 185

"

229,55

Ulica prema lovačkom domu

"

1.999,41

BRDOVEC

"

Selec II Odvojak

"

0

Nova ulica Od. Kbr. 40 C

"

0

I. Gregorića kbr. 39 A

"

0

Bregovita Odv. 48 A

"

0

I. Gregorića - poslije Bregovite

"

0

Parkiralište iza Općine

150

0

Članak 2.
Proširuje se popis ulica koje će se asfaltirati i održavati, na način da se putem stručnih službi sačini njihov
popis i troškovnik temeljem kojeg će se krenuti u realizaciju radova na asfaltaciji do iznosa koji je predviđen
proračunom za tu namjenu.
Članak 3.
Ove Izmjene Programa se donose za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017., objavit će se u Glasniku Općine
Brdovec, a stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/17-10/02
URBROJ: 238/03-03/07-17-3
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13), a u skladu s odredbama
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Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 36.
sjednici održanoj dana 11.4.2017. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2016. godinu i
Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu
Članak 1.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2016. godinu i Plan razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu koja je sastavni dio ovog zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/17-10/02
URBROJ: 238/03-03/07-17-4

								

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

A N A L I Z A
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BRDOVEC ZA 2016. GODINU
I.

UVOD
Točka 1.

1) Sabor RH je na svojoj sjednici 15.srpnja 2015. godine donio Zakon o sustavu civilne zaštite. Zakon
je objavljen u Narodnim novinama broj 82 od 24.07.2015. godine.
2) Člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju kao i
Pravilnici koji su proizašli iz ovog Zakona
3) Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan
djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine nakon što čelnik Državne uprave donose pravilnik kojim se
propisuje nositelje, sadržaj i postupci izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti.
4) Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju /čl. 97. stavak 2. Zakona o sustavu civilne
zaštite/ ostaju na snazi do donošenja novih procjena i planova.
5) Općina Brdovec je angažirala ovlašteno trgovačko društvo DLS d.o.o. za obavljanje stručnih poslova
na području civilne zaštite radi izrade revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i revizije Plana zaštite i spašavanja sa pripadajućim Planom
civilne zaštite. Na navedene dokumente Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu
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i spašavanje Zagreb, dao je suglasnost i pozitivno mišljenje te je iste dokumente usvojilo Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 25. sjednici, 15.12.2015. godine.
II.

TEMELJNE ODREDBE
SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Točka 2.
Stožer civilne zaštite

1) Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na
prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite.
2) Stožer je imenovan i broji 8 članova.
Postrojba i povjerenici civilne zaštite
1) U 2011. godini donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene.
2) Članovi Stožera civilne zaštite su prošli i dio obuke sa DUZS (Državna uprava za zaštitu i
spašavanje).
3) Općina Brdovec je 14.6.2016. godine, uz suglasnost PUZIS (Područni ured za zaštitu i spašavanje)
Zagreb, imenovalo povjerenike Civilne zaštite koji se mobiliziraju po nalogu općinskog načelnika sukladno
Planu zaštite i spašavanja Općine Brdovec, u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije
posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Brdovec. Navedenom Odlukom imenovano
je 15 povjerenika
4) Općina Brdovec u organizaciji i prema uputi DUZS, sudjelovala je u provedbi programa
osposobljavanja obveznika Civilne zaštite opće namjene Općine Brdovec u Društveno-vatrogasnom domu
Šenkovec 30.4.2016. godine (teorijski i praktični dio osposobljavanja). Osposobljavanju su prisustvovali i
pripadnici CZ.
5) U skladu s proračunskim mogućnostima u 2016. nabavljeni su prsluci s oznakom civilne zaštite.
Vatrogasne postrojbe
1) Nositelj zaštite i spašavanja u Općini Brdovec su VZO i vatrogasne postrojbe DVD-, sa središnjom
vatrogasnom postrojbom DVD-a Šenkovec, kao i vlastite snage Općine Brdovec.
2) U 2015.g. na općinskom području za vrijeme obilnih oborina u mjesecu kolovozu i listopadu
djelovale su vatrogasne postrojbe.
3) Nastavlja se s vatrogasnim dežurstvom u sklopu središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Šenkovec.
4) Stožer civilne zaštite Općine Brdovec je mišljenja da navedene postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih
društava, uz vlastite snage i snage koje se u okviru svojih djelatnosti bave nekim vidom zaštite i spašavanja, su
optimalne i učinkovite u uvjetima potrebe zaštite i spašavanja na području Općine Brdovec, dok na Općinskom
vijeću ostaje da u okviru svojih mogućnosti osigura sredstva za opremanje navedene postrojbe civilne zaštite
i drugih operativnih snaga civilne zaštite.
Točka 3.
Financijski pokazatelji sustava civilne zaštite
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RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Planirano u 2016. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA

40.000,00 kn (oprema)
15.000,00 kn (planovi)

2.

VATROGASTVO

1.085.000,00 kn (VZO Brdovec)

III.

ZAKLJUČAK

Točka 4.
1) Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec predlaže se slijedeći zaključak:
1. Ulažući sredstva u VZO, Općina Brdovec razvija i sustav civilne zaštite na svom području.
2. Potrebno je postupno i u skladu s mogućnostima i dalje opremanti, osposobljavati i uvježbavati Postrojbe
CZ opće namjene Općine Brdovec, te nastaviti opremanje VZO kao nositelja zaštite i spašavanja.
IV.

ZAVRŠNA ODREDBA

Točka 5.
1) Ova Analiza će se objaviti u Glasniku Općine Brdovec, uz Zaključak Općinskog vijeća Općine
Brdovec o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2016. godinu i Plana razvoja
sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BRDOVEC ZA 2017. GODINU
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec, a sukladno razmjeru opasnosti,
prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih
postrojbi, stožera civilne zaštite, postrojbi i povjerenika civilne zaštite) donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Brdovec za 2017. godinu.
Plan razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti
za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Tijekom 2017. godine u organizaciji s DUZS/PUZS Zagreb, ponovno provesti osposobljavanje po
uzoru na osposobljavanje u 2016. godine (u slučaju da DUZS ocijeni da je to potrebno).
2. VATROGASTVO
VZO kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2017. godini treba biti
najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno.
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno
je nastaviti s daljnjim razvojem VZO sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te
kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2017.godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za
nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.
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4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE RADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE BRDOVEC
DOBITI ZADAĆE
Za slučaj potrebe sa pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje (prema Odluci Općinskog
vijeća) održati će se sastanak na kojem će se razmotriti njihove zadaće u sustavu civilne zaštite.
U narednom razdoblju redefinirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za
dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i
spašavanja.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz
tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te
putem web stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan
broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje,
razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga su u Proračunu
Općine Brdovec za 2017. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planirane slijedeće stavke:
2017.
Vatrogastvo
HCK – Crveni križ Zaprešić
Civilna zaštita

1.450.000,00
147.000,00
(oprema)
(planovi)

40.000,00
15.000,00

2018.

2019.

1.479.000,00

1.523.370,00

149.940,00

154.438,20

40.800,00
15.300,00

42.024,00
15.759,00

7. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Plan će se objaviti u Glasniku Općine Brdovec, uz Zaključak Općinskog vijeća Općine Brdovec
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2016. godinu i Plana razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu.

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.

