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O P Ć I N S K O V I J E ĆE
Na temelju čl. 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec,
na 7. sjednici održanoj dana 30.1.2018. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.

OPG Jurkas i pripadajuće objekte treba iseliti iz središta mjesta Harmice.
II.
OPG-u Jurkas daje se rok od godinu dana u kojem vremenu mora ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju
farme na novoj lokaciji, uz poštivanje prostornog plana uređenja općine i ostalih važećih zakonskih odredbi,
kao i općinskih akata.
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/01-7
URBROJ: 238/03-03/07-18-10

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće

Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2018. donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju
Izvješća o radu Muzeja Brdovec za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja Brdovec za 2017. godinu.
Izvješće o radu Muzeja Brdovec za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/07-18-2
			

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 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, 153/13,
147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko
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vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2018. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Brdovec u 2017. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Brdovec od 01. 01. do 31.12.2017.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture sastavni je dio ove Odluke.
II.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-3
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 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, 153/13, 147/14,
36/15), te članka 48. Statuta Općine Brdovec, (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), općinski načelnik Općine Brdovec
podnosi Općinskom vijeću Općine Brdovec sljedeće

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC OD 01.01 DO 31.12.2017.
Općinsko vijeće općine Brdovec donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Brdovec u 2017. godini, na svojoj 34. sjednici, održanoj 27.12.2016. godine.
Tijekom 2017. godine izvršen je Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u Općini Brdovec, kako slijedi:
1. Za zimsku službu po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 130.000,00 kn, a utrošeno je 60.578,75 kn.
2. Za održavanje groblja i ispraćajnog mjesta u Javorju predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a utrošeno je
7.093,00 kn.
3. Za održavanje groblja u Laduču predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn, a utrošeno je 4.300.00 kn.
4. Održavanje i popravak nerazvrstanih šljunčanih i asfaltnih cesta po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od
1.529.828,34 kn, a utrošeno je:
a) Za sanaciju cesta nasipavanjem kamenim materijalom, na području općine Brdovec, prema zahtjevima i potrebama
utrošeno je 905.339,05 kn.
Tabelarni prikaz:
IZVJEŠĆE O POTROŠNJI KAMENOG AGREGATA I USLUGAMA U 2017.
NAZIV ULICE

m2

plan 0-30 m3

ugrađ
0-30

ugrađ t

55 kn+PDV cijena
54kn+PDV

usluga
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MO V. SELO
Kolodvorska

840

12

Streljačka

180

20

Rupiščak

1260

85

53

90

Šišljage

300

6

4

6,8

D. Glogovića

1200

14

55

93,5

4.600,00 kn

D. Jakovine (košarkaš)

700

70

37

62,9

2.625,00 kn

4

6,8

44

74,8

Šišljage

MO
PRIGORJE

Zanatska

560

56

Vatrogasna - odvojak

300

6

3

5,1
333,1
6,8

UKUPNO:

5340

269

196
4

Velika Draga

1720

87

28

47,6

Mačkovec - Miletić

2850

20

Z. Štosa

800

43

22

37,4

Vinogradski put II. Odv.

450

6

Vinogradski put IIII. Odv.

600

10

Vin. Put od križanja do Miletića

1650

40

Kolodvorski prilaz

240

6

Mačkovec - Pogorelić

700

6

Zagrebačka - odvojak

300

6

V. Hribara

300

6

Januševačka

1350

200

513

892,4

Galičkovo

15

25,5

Vinogradski put

29

3.812,50 kn

2.800,00 kn
22.900,63 kn
459 kn

13.837,50 kn

37.500,00 kn

Vin. Put

7.531,25 kn

Kolodvorska

61.795,68 kn

6

10,2

450

598
15

1016,6
25,5

900

80

M. Gupca - odv. 6 komada

2160

50

1
88

1,7
149,6

Selec - II. Odvojak

450

12

Širanovićeva

1400

15

Nova ulica - odv.

340

20

I. Gregorića poslije Bregovite

240

24

Luska

350

6

12
10
17
21
50

20,4
17
28,9
35,7
85

Bregovita kb. 48A

230

22

26
8
7

44,2
13,6
11,9

13.425,76

Parkiralište iza Općine

770

77

39

66,3

45.985,28 kn

Parkiralište MO

500

12

48
279
1

81,6
474,3
1,7

137
18
6

232,3
30,7
10,2

251
517

426,1
879

Vin. Put Kolokočar

1470

20

UKUPNO:

12430

I. Gregorića- odv. Stara vura

MO
BRDOVEC

Bregovita

P. Beluhana
A. A. Baričevića
Parkiralište ambulanta

100

6

Anićeva
S. Radića - odvojak

300

12

UKUPNO:

7740

336

38.860,94 kn
69.891,25 kn
1.721,25 kn

145.687,87 kn

80.667,13 kn
24.949,08 kn
22.366,97
14.968,42

23.404,03 kn

18.419,11 kn
29.294,37 kn
59.332,5 kn

244.185,78 kn

MO ZDENCI
Zdenačka odv.

240

11

2

3,4

Prema Lovačkom do

1300

40

82

139,77

40.086,58 kn
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Praha

600

30

Zdenačka odv. Kbr. 185

220

12

Poljski put uz Burića

6150

60

Put prema šljunčari

3600

50

4

6,8

Lovački dom

75.242,70

Prudic

MO
JAVORJE

20,4

Poljski putevi

4000

60

UKUPNO:

16110

263

Savska ulica

320

20

Prema potoku Gorjak

4950

50

Poljski putevi

2600

56

UKUPNO:

7870

126

Prema lovačkom domu

780

50

Savska cesta

300

15

Žumberačka odvojak

300

14

Parkiralište D.D.

MO
PRUDNICE

96
4

163,57
6,8

1

1,7

1

1,7

12

20,4

24

40,4

24
12

40,4
20,4

11.245,43 kn
459 kn

116,875 kn
114,75 kn

A. Kovačića

4.274,83 kn

Kod igrališta

MO
ŠENKOVEC

Poljski putevi

1900

50

UKUPNO:

3280

129

Golubićeva odvojak

400

10

Prozorska - I. Odvojak

150

4

2

3,4

12
2
51
9

20,4
3,4
86,7
15,3

Štrbulčeva
Dvd Šenkovec

MO
HARMICA

115.329,28 kn

2777,5 kn
1.377 kn

4.274,83 kn

Prozorska - II. Odvojak

400

6

UKUPNO:

950

20

25
51

42,5
86,7

Perkovčev odvojak

440

15

24

40,8

1.700,00 kn

2

3,4

29.321,88 kn

Ispreed Vatrogasnog doma
Bregovita (odvojci)
UKUPNO:

440

15

Mokrička uz prugu

1400

20

Put Četrnje do Sutle

1300

15

M. Krušlina - odvojak

210

7

Zagrebačka - prema Verbiću

255

6

Prema piličaru

1000

12

Mokrička prema nasipu

1000

30

Zanatska uz potok

1500

30

5

8,5

31

52,7

14

23,8

2.921,87 kn
5852,25 kn

3.623,12 kn

31.021,88 kn

MO KLJUČ

Sutlanska (dio)

30

51

1.913,00 kn

Odv. Mokričke ulice

7
6

11,9
10,2

2.181,25 kn

Mokrička do pruge

142
12

241,7
20,4

1.677,08 kn

N. K. Sutla

370

629

Mokrička
Poljski putevi

65.100,00 kn
3000

80
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10405

200

563
18

957,1
30,6

Drenjska odvojci

180

10

16

27,2

Žmaučeva

300

12

4

6,8

Poljski putevi

5000

40

Ul. Jasenova - odv.

300

12

3

5,1

74

19
4

32,3
6,8

UKUPNO

65.800,625 kn
2.065,5 kn

70.871,33 kn

MO DRENJE
2.525,00 kn

2.220,625 kn
459 kn

UKUPNO

5780

2.525,00 kn

Zeleni put - odvojak

600

6

7

11,9

Put Šljivovac - gore

780

20

14

23,8

Put Žganjer

1440

8

A. Kovačića

540

57

Bregovita

450

40

S. Glogovića

1800

30

B. Žagmeštra - odv.

300

24

Stari dvor

900

30

50
35
2
58
6
4
43
12
11

85
59,5
3,4
98,6
10,2
6,8
73,1
20,4
18,7

Zeleni gaj

240

20

33

56,1

1.950,00 kn

Ribnjak

600

30

22

37,4

1.625,00 kn

Boutek

720

25

45

76,5

2.575,00 kn

A. Kovačića - II .Odv.

600

6

9
22
18

15,3
37,4
30,6

MO LADUČ

Sovinjak
Braće Žagmeštar

2.387,50 kn
2.312,50 kn
775,00 kn

Goljak

800

6

Duga ulica - odv. Kbr. 43

150

10

8

14,41

687,00 kn

4
19
6
79

6,8
32,3
10,2
134,8

240.390,39 kn

Vrancanijeva
B. Jančića
Parkiralište N. K. Laduč

1120

35

A. Kovačića - I. Odv.

150

4

11190

351

366
141

623,51
239,7

42.866,312 kn
16.179,75 kn

277.605,58 kn

MO VUKOVO SELO

5340

269

196
4

333,1
6,8

22.900,63 kn
459 kn

13.837,50 kn

MO PRIGORJE

12430

450

598
15

1016, 6
25,5

69.891,25 kn
1.721,25 kn

145.687,87 kn

MO BRDOVEC

7740

336

251
517

426,1
879

29.294,37 kn
59.332,5 kn

244.185,78 kn

MO ZDENCI

16110

263

96
4

163,57
6,8

11.245,43 kn
459 kn

115.329,28 kn

MO JAVORJE

7870

126

1

1,7

116,88

MO PRUDNICE

3280

129

24
12

40,4
20,4

2.777,5 kn
1.377 kn

4.274,83 kn

MO ŠENKOVEC

950

20

25
51

42,5
86,7

2.921,87 kn
5.852,25 kn

0,00 kn

MO HARMICA

440

15

31

52,7

3.623,12

31.021,88 kn

957,1
30,6

65.800,625 kn
2.065,5 kn

70.871,33 kn

UKUPNO

24.903,19 kn

REKAPITULACIJA

0,00 kn

MO KLJUČ

10450

200

563
18

MO DRENJE

5780

74

19
4

32,3
6,8

2.220,625 kn
459 kn

2.525,00 kn

MO LADUČ

11190

351

366
141

623,51
239,7

42.866,312
16.179,75 kn

277.605,58 kn

UKUPNO

81580

2.233,00

2170
766

3689,58
1302,3

253.658,62 kn
87.905,25 kn

905.339,05 kn
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b) Za pojačano održavanje – stavljanjem novog asfaltnog sloja i sanaciju postojećeg utrošeno je 271.466,15 kn.
Tabelarni prikaz:
rb.

NAZIV ULICE

rezanje

iskop

ugr.tamp-

asfaltiranje

m duž.

m3

ona m3

0/8 m2

cijena

ukupno
kn

MO PRIGORJE
Vinogradski put

141,18

64,6

9.120,23 kn

Januševečka

612,05

"

39.538,43 kn

Kolodvorska

56

"

3.617,60 kn

UKUPNO:

809,23

"

52.276,26 kn

Bregovita

124,6

"

8.049,16 kn

MO BRDOVEC
Lozančićeva

1,5

"

96,90 kn

M. Gupca

3

"

193,80 kn

Nova ulica

2,5

"

161,50 kn

UKUPNO:

131,6

"

8.501,36 kn

Prudnička

9,1

"

587,86 kn

UKUPNO:

9,1

"

587,86 kn

Praha

74,12

"

4.788,15 kn

N. Širanovića

73,87

"

4.772,00 kn

16

"

1.033,60 kn

MO PRUDNICE

MO ZDENCI

Zdenačka ulica
Prudic

225

"

14.535,00 kn

UKUPNO:

388,99

"

25.128,75 kn

Braće Žagmeštar

113,55

"

7.335,33 kn

Put Šljivovac

30,53

"

1.972,24 kn

Zeleni Put

43,24

"

2.793,30 kn

UKUPNO:

187,22

"

12.094,41 kn

Kod vatrog. doma

24,4

"

1.576,24 kn

UKUPNO:

24,4

"

1.576,24 kn

HŽ prijelaz

215,4

"

13.914,84 kn

72

"

4.651,20 kn

UKUPNO:

287,4

"

18.566,04 kn

Odv. Golubićeve

10,43

"

673,78 kn

B. Jančića

48,72

"

3.147,31 kn

UKUPNO:

59,15

"

3.821,09 kn

Mokrička ulica

451,1

"

29.137,18 kn

MO LADUČ

MO JAVORJE

MO DRENJE
Drenjska

MO ŠENKOVEC

MO KLJUČ
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HŽ prijelaz

300,4

"

19.382,58 kn

N.K. Sutla

253,86

"

13.830,21 kn

Mokrička - nogostup

275,4

"

17.790,84 kn

UKUPNO:

1280,76

"

82.737,10 kn

UKUPNO:

0

"

0,00 kn

Bregovita

24,2

"

1.563,32 kn

130,85

"

8.452,91 kn

Gran. Prijelaz

19,8

"

1.279,08 kn

Dubravička

9,1

"

587,86 kn

UKUPNO:

183,95

"

11.883,17 kn

MO PRIGORJE

809,23

52.276,26 kn

MO BRDOVEC

131,6

8.501,36 kn

MO PRUDNICE

9,1

MO VUKOVO SELO

MO HARMICA
Vatrogasni dom

REKAPITULACIJA

587,86 kn

MO ZDENCI

388,99

25.128,75 kn

MO LADUČ

187,22

12.094,41 kn

MO JAVORJE

24,4

1.576,24 kn

MO DRENJE

287,4

18.566,04 kn

MO ŠENKOVEC

59,15

3.821,09 kn

1280,76

82.737,10 kn

MO KLJUČ
MO V. SELO

0

0,00 kn

MO HARMICA

183,95

SVEUKUPNO:

3361,8

11.883,17 kn
217.172,92 kn
PDV =

realizirano =

54.293,23 kn

271.466,15 kn

5. Za kupnju i postavljanje prometne signalizacije predviđena su prema proračunu sredstva u iznosu od 120.000,00 kn,
a utrošeno je 62.232,50 kn.
6. Za popravak i redovito održavanje javne rasvjete na području općine Brdovec, te redovnu zamjenu rasvjetnih tijela,
prema Ugovoru o četverogodišnjem obavljanju poslova održavanja javne rasvjete u općini Brdovec, predviđen je
proračunom iznos od 470.000,00 kn, a utrošeno je 462.161,78 kn.
7. Za održavanje oborinskih kanala prema proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 304.000,00 kn, a utrošeno je
297.855,64 kn.
KLASA: 022-05/18-10/11
URBROJ: 238/03-03/06-18-1

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 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, 153/13,
147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko

vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2018. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge
infrastrukture za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture od
01.01. do 31.12.2017. godine.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture sastavni je dio
ove Odluke.
II.
		 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-4

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
							
Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 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, 153/13, 147/14,
36/15), i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), općinski načelnik Općine
Brdovec podnosi Općinskom vijeću Općine Brdovec sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE I
DRUGE INFRASTRUKTURE OD 01.01. DO 31.12.2017.
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 34. sjednici, održanoj 27.12.2016. godine, donijelo je Program gradnje
objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture na području općine Brdovec u 2017. godini.
Tijekom 2017. godine, Program je izvršen kako slijedi:
1.

Za asfaltiranje nerazvrstanih ulica po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 1.542.939,67 kn, a utrošeno
1.121.755,31 kn (prema Tabeli 1. u prilogu).

2.

Za izgradnju i proširenje groblja u Javorju po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 445.958,83 kn, a
utrošeno je 0,00 kn.

3.

Za izgradnju nogostupa po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 575.000,00 kn, a utrošeno je
422.174,57 kn.

4.

Za izgradnju plinske mreže po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn, a utrošeno je
73.023,56 kn.

5.

Za izgradnju javnih površina po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a utrošeno je
18.996,25 kn.

KLASA: 022-05/17-10/03
URBROJ: 238/03-03/07-17-01

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
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Prilog: Tabela 1.
RB

NAZIV MJESTA I
ULICE

PREMA
UGOVORU
jm

1.

3.

4.

5.

6.

7.

iznos u kn

količina

iznos u kn

količina

iznos u kn

MANJE IZVEDENO
količina

Zanatska (dio)

"

420

45,54

19.126,80 kn

447

20.356,38 kn

27

1.229,58 kn

"

825

45,54

37.570,50 kn

999,63

45.523,15 kn

174,63

7.952,65 kn

"

525

45,54

23.908,50 kn

547,26

24.922,22 kn

22,26

1.013,72 kn

"

930

45,54

42.352,20 kn

987,4

44.966,20 kn

57,4

2.614,00 kn

330

45,54

15.028,20 kn

338,66

15.422,58 kn

8,66

394,38 kn

HARMICA

"

Perkovčev odvojak

"

KLJUČ BRDOVEČKI

"

Sutlanska (dio)

"

240

45,54

10.929,60 kn

275,07

12.526,68 kn

35,07

1.597,09 kn

Mokrička (kb.
62,64,66 - od.)

"

135

45,54

6.147,90 kn

143,11

6.517,23 kn

8,11

369,33 kn

LADUČ

"

Bregovita - dio do
betona

"

360

45,54

16.394,40 kn

342

15.574,68 kn

Zelni gaj

"

255

45,54

11.612,70 kn

281,41

12.815,41 kn

26,41

1.202,71 kn

Stari dvor - dio

"

135

45,54

6.147,90 kn

138

6.284,52 kn

3

136,62 kn

Boutek - do zavoja

"

330

45,54

15.028,20 kn

349

15.893,46 kn

19

865,26 kn

"

210

45,54

9.563,40 kn

295

13.434,30 kn

85

3.870,90 kn

"

330

45,54

15.028,20 kn

363,9

16.572,01 kn

33,9

1.543,80 kn

"

135

45,54

6.147,90 kn

127,44

5.803,62 kn

7,56

"

1120

45,54

51.004,80 kn

186,37

8.487,29 kn

933,63

Ribnjak - dio do
kbr. 7c
Braće Žagmeštra odv. Lijevo
Duga ulica - odv. do
kbr. 43
Parkiralište N.K.
Laduč
PRIGORJE
BRDOVEČKO

"

1290

45,54

58.746,60 kn

1.579,37

71.924,51 kn

289,37

13.177,91 kn

Zdravka Štoša

"

600

45,54

27.324,00 kn

705,35

32.121,64 kn

105,35

4.797,64 kn

Januševečka ulica i
nogostup

"

4078

45,54

185.712,12 kn

4.100

186.714,00 kn

347,15

15.809,21 kn

Kolodvorska

"

3960

45,54

180.338,40 kn

4.195,62

191.068,53 kn

235,62

10.730,13 kn

150

45,54

6.831,00 kn

150

6.831,00 kn

"

165

45,54

7.514,10 kn

229,55

10.453,71 kn

64,55

2.939,61 kn

"

1680

45,54

76.507,20 kn

1.999,41

91.053,13 kn

319,41

14.545,93 kn

ZDENCI BRDOVEČKI

iznos u kn

344,28 kn
42.517,51 kn

"

Velika Draga

DRENJE
BRDOVEČKO
Drenjska odv. Kbr.
12 A

52.672,50 kn

"
"
"

BRDOVEC

"

Selec II Odvojak

"

450

45,54

20.493,00 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

450

20.493,00 kn

"

340

45,54

15.483,60 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

340

15.483,60 kn

"

900

45,54

40.986,00 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

900

40.986,00 kn

"

225

45,54

10.246,00 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

225

10.246,00 kn

Nova ulica Od. Kbr.
40 C
I. Gregorića kbr.
39 A
Bregovita Odv. 48 A

USLUGE

bez
PDV-a

m2

Zdenačka - odv.
kb. 185
Ulica prema
lovačkom domu
8.

cijena
(kn)

VIŠE IZVEDENO

VUKOVO SELO

Rupiščak (do
pojilišta)
D. Jakovine(do kb.)
košarkaš
D. Glogovića (mont.
kuća)
2.

količina

STVARNO IZVEDENO
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I. Gregorića - poslije
Bregovite
Parkiralište iza
Općine

UKUPNO:

"

240

45,54

10.929,60 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

240

10.929,60 kn

770

45,54

35.065,80 kn

0

0,00 kn

0

0,00 kn

770

35.065,80 kn

17203

18,78

PDV (25%):
SVEUKUPNO :

855.266,25 kn 1.861,89

89.791,38 kn

213.816,56 kn

22.447,85 kn

1.069.082,81 kn

112.239,23 kn

176.065,79 kn
44.016,44 kn
220.082,23 kn 52.672,50 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18),

Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2018. donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.
Izvješće o radu općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-5

		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 50. Statuta Općine Brdovec (“Glasnik
Općine Brdovec”, broj 3/13, 02/18) te članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brdovec (“Glasnik
Općine Brdovec”, broj 3/13, 02/18) načelnik Općine Brdovec dana 27.3.2018., podnosi

IZVJEŠĆE

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC
za razdoblje srpanj - prosinac 2017.
Brdovec, ožujak 2018.
Poštovane vijećnice i vijećnici,
Po već ustaljenoj praksi, a i obvezi, u kratkim crtama ću iznijeti najbitnije aktivnosti u razdoblju srpanj –
prosinac 2017. godine.
Ova druga polovica godine, odnosno izvještajno razdoblje, značajnim dijelom odnosi se na na ljetno
razdoblje koje karakteriziraju visoke temperature i vrijeme godišnjih odmora, što se reflektiralo i na aktivnosti
općinskih službi, s naglaskom na komunalnu djelatnost, što i je prvenstvena zadaća (regulirana i zakonom)
jedinica lokalne samouprave.
Konkretno, naša općina značajna sredstva, trud, kreativnost i volju ulaže u komunalni red, komunalnu
infrastrukturu, u podizanje komunalnog standarda nas mještana, u podizanje ekološke svijesti, u brigu i bolji
odnos prema onom vlastitom, ali i onom zajedničkom, društvenom.
Postavili smo 12 „zelenih otoka“ po našim mjestima za selektivno odlaganje otpada! Što se dogodilo? U većini
mjesta „zeleni“ su postali – legalni deponiji smeća, „okićeni“ plastičnim otpadom, kutijama, vrećicama…
Mjesno ruglo, ružna slika mjesta, odnosno onih koji tamo žive, ali i onih koji kroz ista samo prolaze i izbacuju
smeće.
Tu je, još uvijek, kontinuirani problem ispuštanja sadržaja iz septičkih jama na javne i privatne površine,
ali se nadam skorom vremenu realizacije obveznog priključenja na kanalizacijsku mrežu tamo gdje postoje
uvjeti (a postoje u značajnom dijelu općine) i konačnom (ne malom) sankcioniranju onih koji takve stvari
čine; zapuštenost i zaraslost privatnih poljoprivrednih parcela i domaćinstava na kojima raste korov i opasni
alergeni (ambrozija)!
Sljedeća slična tema koja je također u ovom izvještajnom, ljetnom dijelu bila jedno „zvono“ za uzbunu, je
devastacija imovine, s naglaskom na društvenu: devastacija objekta škole u Drenju, čime se, kao roditelji,
kao mještani naše općine, kao odgovorni i savjesni ljudi, ne možemo baš ponositi!
U vezi toga odmah izričem stav općinskih službi i svoj: ne, nećemo odustati i ustuknuti pred takvima.
Inzistiram i inzistirat ću i dalje na mijenjanje takvog stanja. I dalje ćemo postavljati nove, moderne, dalje
ćemo saditi cvijeće i uređivati okoliš, dalje ćemo inzistirati na urednim „zelenim otocima“, na selektiranju
otpada, uništavanju divljih deponija, osmišljavati nove projekte i programe za daljnji komunalni, gospodarski
razvoj naše općine.
U sklopu ove teme vrijedi spomenuti još jedan realizirani projekt koji je potvrda prethodno navedenom „inatu“
u inzistiranju na naporima, lošem usprkos!
Riječ je o postavljanju „e-punioce“ : otvorena je punionica za električna vozila na parkiralištu ispred zgrade
općinske uprave u Brdovcu. Radi se o zajedničkom projektu Zagrebačke županija i Općine Brdovec. Radi
budućih potreba razvoja, punionica je priključena na zasebni električni priključak, što omogućava povećanje
kapaciteta u budućnosti. Korištenje punionice je besplatno za sve korisnike, a moguće je putem kartica za
punjenje koje se mogu podići u Općini Brdovec ili putem aplikacije PlugSurfing.
U zadnju fazu izgradnje ulazi i veliki projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Raspisan je postupak javne
nabave za izgradnju i opremanje dvorišta te će se nakon provedene nabave ovaj projekt zaista približiti samom
kraju. Reciklažno dvorište u Općini Brdovec važno je iz nekoliko razloga. Prvo, zakonska odredba nas vezuje
na ovakvu proceduru i projekt te smo dužni to ispuniti, što je svakako pozitivno. Drugo, reciklažno dvorište
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dovest će do poboljšanja životnog standarda mještana što je u konačnici cilj svake Općine. Treće, reciklažno
dvorište osigurat će još bolju zaštitu okoliša i prirode i time ćemo svi zajedno sudjelovati u očuvanju našeg
planeta.
Uspješno smo realizirali projekt asfaltiranja općinskih cesta, odnosno tijekom rujna asfaltiran je preostali dio
od ukupno pet i pol kilometara cesta koliko smo imali u planu za ovu godinu. U sklopu projekta uređenja
ulica P. Beluhana i Anićeve, izvedeni su pripremni radovi od strane djelatnika našeg komunalnog pogona što
je donijelo značajne uštede financijskih sredstava.
Ne trebam posebno naglašavati problem oborinskih voda koji dodatno otežava činjenica da je određeni broj
domaćinstava nepropisno spojio svoju odvodnju oborinskih voda na kanalizaciju. Tome ćemo nastojati stati na
kraj, uz apel domaćinstvima da se odmah, odnosno hitno, odspoje i riješe odvodnju na ispravan način.
Značajan problem bile su i pojačane oborine nakon ljetnih toplinskih valova. Naime, bujice su oštetile dijelove
naših neasfaltiranih ulica zbog neriješene odvodnje oborinskih voda. Djelatnici komunalnog pogona su
intervencijama po pozivu naših mještana izlazili na teren i strojevima rješavali nanose i vododerine. Činjenica
je da, pored brojnih komunalnih problema na našoj općini, odvodnja oborinskih voda predstavlja značajan
problem koji svakako traži rješenje u vidu postavljanja odgovarajućih rešetki, odnosno usmjeravanja vode
putem koji mi želimo, a ne cestom i odnošenjem navezenog sloja šljunka. To je svakako tema koja će nas i
dalje u pripremi planova zaokupljati u budućnosti, obzirom na značajne klimatske promjene s kojima se u
posljednje vrijeme učestalo susrećemo.
U mjestu Brdovec u dijelu prema gradu Zaprešiću pojačan je intenzitet prometa, kako u broju sudionika, tako
i brzini vožnje. To se prije svega odnosi na sjeveroistočni dio općine, prema Zaprešiću. Navedena ulica koja
se nalazi na području grada Zaprešića i ulica s našeg područja (naročito Bregovita ulica, Anićeva ulica i Ulica
P. Beluhana) postale su vrlo prometne, a samim time i nesigurne za promet i pješake. O tome smo upozorili
Policijsku postaju Zaprešić i uputili im zamolbu za pomoć u rješavanju ovog problema iz njihove nadležnosti,
odnosno provođenje povećane i kontinuirane kontrole brzine na navedenim kritičnim cestama putem prometne
policije. Tako smo u 2017. godini krenuli, a u 2018. godini planiramo završiti radove u Ulici P. Beluhana i
Anićevoj (radovi su kompleksni, a sadrže rekonstrukciju ceste i izgradnju nogostupa), dok bi, krajem 2018.
godine, započeli radovi i na rekonstrukciji i izgradnji nogostupa u Bregovitoj ulici (sa završetkom 2019.
godine), u kojoj su se pojačale dopune na bankinama kako bi promet pješaka tekao što bolje i sigurnije, a sve
u cilju rješavanja ovog problema intenzivnog prometa, što predstavlja značajnu opasnost za sve sudionike.
Ističem višemjesečno problematično stanje prometne (ne)signalizacija na željezničko-cestovnom prijelazu
Sutla, prema Ključu Brdovečkom. Brojni su bili upiti ovih mjeseci od strane mještana Ključa, Vijeća MO
Ključ, OŠ I. Perkovca, naravno i naše općine do kada će trajati ovakvo stanje „ispitivanja uređaja“ na prijelazu.
Stizala su brojna (nama kao mještanima neprihvatljiva) obrazloženja i brojni rokovi završetka i uspostave
normalnog funkcioniranja. Međutim, još uvijek ništa nova! Odnosno, zadnja informacija je kolovoz ove
godine.
Dodatne probleme s kojima se godinama nosimo, a vezani su za odvodnju oborinskih voda, donijele su obilne
kiše u rujnu u nekim našim ulicama. Nastojali smo i nastojat ćemo to dalje rješavati: u Ulici Branka Jančića
smo djelomično riješili jedan dio kanala, a u ulici Galičkovo položeno je između 20 i 30 m kanalica. Djelatnici
komunalnog pogona i općinski strojevi intenzivno su tih kišnih dana bili na terenu i temeljem poziva naših
mještana i uvidom na terenu sanirali ulice.
Naravno, u sklopu ovih tema ne mogu zaobići kapitalni projekt kanalizacije u sklopu kojeg ističem da je
donesen plan izgradnje kanalizacijske mreže u 2018. godini te se ambiciozno i planski primičemo njegovom
kraju.
U cilju kvalitetne i energetski učinkovite javne rasvjete u sklopu programa „NEWLIGHT“ izrađena je
dokumentacija za zamjenu oko 1550 komada postojećih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitom rasvjetom,
koji projekt se očekuje realizirati u 2018. godini.
Jedna od bitnih aktivnosti svakako je nastavak radova na zgradi Muzeja Brdovec, temeljem sklopljenog
ugovora o izvođenju radova sa odabranim izvođačem. Tim su se radovima uz pomoć Ministarstva kulture
sanirale i spasile podrumske prostorije Muzeja, koje se zbog prodora vlage nisu više mogle koristiti. Podrum
je saniran te će konačno moći služiti za svoju svrhu, odnosno čuvanje eksponata i postavljanje izložaba u
salonu Vladimir Maleković. Tako će Muzej biti još atraktivniji i pristupačniji svim našim mještanima, ali i
turistima. U programu obnove napravljena je i rampa za osobe s invaliditetom što osobno smatram važnim
projektom kako bismo poštovali sva pravila, ali i, s ljudske strane, učinili Muzej dostupan svima.
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Sa zadovoljstvom mogu reći kako su izvedeni radovi u Mokričkoj ulici prema Ulici Mihovila Krušlina,
osigurali smo sredstva za potpunu sanaciju te dotrajale ceste (podignuti šahtovi i položen novi asfalt). Svjesni
smo da je ovo bio veliki problem i teret za mještane Ključa, ali je i to konačno privedeno kraju.
Riješen je i dugotrajni prometni problem na lokaciji pružnog prijelaza koji povezuje Prudnice i Prigorje
(Kolodvorska ulica). Zahvaljujući trudu mještana i nas, ovaj problem konačno riješen. Nakon stručnih podloga
i mišljenja stručnjaka napravljena je nova prometna regulacija koja će osigurati sigurnost, ali i brže kolanje
prometa preko pružnog prijelaza bez većih čekanja.
Na jednoj od sjednica Općinskog vijeća, a kojih je u ovoj drugoj polovici godine održano čak 5, nakon
konstituirajuće u lipnju mjesecu, jedna od bitnih točaka svakako je bilo donošenje Studije opravdanosti
otvaranja vlastitog komunalnog društva Općine Brdovec. Podsjećam da je Općinsko vijeće prethodno već
donijelo Odluku o osnivanju komunalnog poduzeća, ali se prije samog otvaranja htjela napraviti jedna ovakva
studija koja još jednom, a sada i s činjenicama, pokazuje opravdanost i financijske učinke jednog takvog
pothvata. Isto tako ističem i Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Brdovec u segmentu turizma .
Svakako treba naglasiti još jedno uspješno rješavanje problema prostora za rad naše najmasovnije Udruge
umirovljenika i mogućnosti osiguranja prostora za njihov rad u prizemlju općinske zgrade. Svi prijedlozi
odluka stigli su kvalitetno pripremljeni od strane stručnih službi općine, uz kvalitetna obrazloženja istih na
samoj sjednici od strane predlagatelja.
Hrvatski branitelji Domovinskog rata od iznimne su važnosti te je njihov trud i žrtva cijenjen i nikada dovoljno
ne možemo naglasiti važnost njihovog djelovanja za državu, ali i našu Općinu. Upravo iz tog razloga raspisan
je natječaj za idejno umjetničko-urbanističko arhitektonsko rješenje spomenika poginulim braniteljima
Domovinskog rata. Mario Mateček, Željko Žagmeister, Ivan Krčelić, Zdravko Lozančić, Zdravko Štos, Emin
Sulejmanagić, Marijan Kelhar, Zoran Rajter, Željko Vrabec i Željko Blažević su poginuli heroji s područja
naše Općine koji su dali svoje živote za svoj dom i domovinu. Planirana lokacija je ispred ambulante u
Prigorju Brdovečkom te u neposrednoj blizine glavne ceste kako bi spomenik bio uočljiv svakom prolazniku.
Poštovanje hrvatskim braniteljima izrazili smo i otvaranjem trga Marija Matečeka. Naime, Mario Mateček
poginuli je hrvatski branitelj iz Drenja Brdovečkog te je od 27.10.2017. glavni drenjski trg posvećen upravo
njemu. Uz osobne napore, kao i maksimalan trud mjesnog odbora Drenje Brdovečko i općinskih službi,
imenovali smo trg njemu u spomen.
Što se tiče rada općinskih službi, nastavljen je kontinuitet u raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima i studentima, aktivnosti na realizaciji sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata, isplaćeno
je 120 potpora za novorođenu djecu. S radom su počela i Povjerenstva kao radna tijela Općinskog vijeća.
Povjerenstva su konstituirana, a sastavljena su od stručnjaka iz tema za koje se povjerenstvo osniva s ciljem
što kvalitetnijeg predlaganja i savjetovanja vijeća.
Od brojnih kulturnih manifestacija svakako je ona već tradicionalna, „Kak su brali naši stari“, u organizaciji
Turističke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi, odnosno Turističkog ureda Brdovec. Okupila je veliki
broj nazočnih, kako samih sudionika berbe, tako i znatiželjnika i brojnih gostiju. Nadam se da će se i budući
planirani i novi projekti još kvalitetnije realizirati izborom novog direktora Turističkog ureda Brdovec. Održan
je i tradicionalni koncert KUD Januševec i njihovih gostiju Društva „Kajkavci“ iz Umoka u Mađarskoj,
zatim promocija knjige gospođe Antonije Maleković „Špelancije po domaći“, Radionica tradicijske kulture
„Čistimo tavane“, a obilježen je i Dan mjesta Brdovec.
Općina je u sklopu brojnih kulturnih manifestacija u blagdansko vrijeme organizirala darivanje djece
povodom blagdana Sv. Nikolu prigodnim slatkim paketima po mjesnim odborima.
Božićno vrijeme/vrijeme Došašća tradicionalno je vrijeme obitelji, prijatelja, darivanja, mira, ali i
obilježavanjima cjelogodišnjeg rada naših udruga putem raznih manifestacija i događanja. KUD „Januševec“
održalo je godišnji i božićni koncert te Udruga žena Ladučanke, a Udruga žena i mladih Ključanke obilježila
je početak adventskog razdoblja izuzetno bogatim popratnim programom. Događanja su ovo koja su vrijedna
svake hvale. Održan je tradicionalni koncert „Božićna čarolija u brdovečkom kraju“, u organizaciji KUD – a
„Mihovil Krušlin“, i Općine Brdovec, kao i u suradnji s Turističkom zajednicom Savsko – sutlanska dolina i
brigi, Osnovnom školom Ivana Perkovca.
U ovom izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Općinskog vijeća, a to ističem kao potvrdu brojnih
aktivnosti i međusobne suradnje službe načelnika, općinske uprave i Općinskog vijeća, a što je rezultiralo
svim ovim aktivnostima koje sam u izvješću naveo te realiziranim projektima. Naravno, sve je to bilo
realizirano temeljem donesenog proračuna za 2017. godinu, a naravno i angažmanom u osiguravanju dodatnih,
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vanproračunskih sredstava iz drugih izvora – Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Zagrebačke županije i nadležnih
ministarstava čijim doprinosom smo mogli kvalitetno »zatvoriti« navedene projekte.
U svemu tome učinjenom i realiziranom zamjetan doprinos dali su naši mjesni odbori, udruge, ovo Vijeće za
koje je bilo pripremljeno nih kvalitetnih prijedloga odluka, Kolegij načelnika, donačelnici i općinske službe te
im svima na tome zahvaljujem, sa zamolbom da i dalje nastavim tim tempom na korist mještana naše općine.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,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 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici
održanoj 27.3.2018. donijelo je
ODLUKU
o imenovanju ulice
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuje ulica u mjestu Prigorje Brdovečko, koja se proteže od državne ceste D225
prema Općini Marija Gorica (oznaka ceste Ž 3030) uz dvorac Januševec do administrativne granice sa Općinom
Marija Gorica, odnosno dio te ulice koja teritorijalno pripada Općini Brdovec.
Katastarska čestica na koju se odnosi imenovanje označena je u Državnoj geodetskoj upravi kao: k.č.
2565/9, k.o. Brdovec.
Članak 2.
Ovo imenovanje ulice prethodno je prošlo proceduru putem Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova čime
su se, sukladno Zakonu o naseljima, ostvarili preduvjeti za donošenje ove odluke na predstavničkom tijelu.
Članak 3.
Dio predmetne ulice iz ove Odluke imenuje se kao: „Gorička ulica“.
Temeljem ove Odluke izvršit će se upis imenovane ulice pri nadležnim tijelima.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-6

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

OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13), a u skladu s odredbama Zakon
o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 27.3.2018. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu i
Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu
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Članak 1.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2017. godinu i Plan razvoja sustava civilne
zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu koja je sastavni dio ovog zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-7
								
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 2017. 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 24.7.2015. 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 Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brdovec. Po izradi navedene
procjene, pristupiti će se izradi Plana djelovanja civilne zaštite.
II. TEMELJNE ODREDBE
SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Stožer civilne zaštite

Točka 2.

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.
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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
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) Nastavlja se s vatrogasnim dežurstvom u sklopu središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Šenkovec.
3) 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.
Financijski pokazatelji sustava civilne zaštite

Točka 3.

RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Planirano u 2017. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA

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

2.

VATROGASTVO

1.720.000.00 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 opremati, 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 2017. godinu i Plana razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu
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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BRDOVEC ZA 2018. 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 2018. 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 I STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Tijekom 2018. godine u organizaciji s DUZS/PUZS Zagreb, ponovno provesti osposobljavanje po uzoru na
osposobljavanje u 2016. godine (u planu je obuka za članove Stožera civilne zaštite za 10. travnja 2018.
godine).
2. VATROGASTVO
VZO kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2018. 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 2018. godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavu
opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.
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
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Brdovec za 2018. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planirane slijedeće stavke:
2018.
Vatrogastvo
HCK – Crveni križ Zaprešić
Civilna zaštita

2019.

2020.

1.230.000,00

1.242.300.00

1.267.146,00

147.000,00

148.470.00

151.439,40

(oprema) 40.000,00 kn.
(planovi) 65.000,00 kn.

40.400,00
65.650,00

41.208,00
66.963,00

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 2017. godinu i Plana razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem odgovarajuće primjene čl. 10. i 13. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
RH (NN 94/13, 18/16 i 89/17) i članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18),
Općinsko vijeće općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27.3.2018. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Brdovec
Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Brdovec.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Brdovec.
Članak 2.
Ova odluka i Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brdovec
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-8

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Temeljem odgovarajuće primjene čl. 10. i 13. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
RH (NN 94/13, 18/16 i 89/17) i članka 48. Statuta Općine Brdovec Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec 03/13 i 02/18), općinski načelnik Općine Brdovec podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brdovec
I. UVOD
Člankom 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH propisano je da su dokumenti upravljanja i
raspolaganja državnom Strategija upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, Plan upravljanja i Izvješće o provedbi
Plana upravljanja. Člankom 13. istog Zakona propisano je da izvješće o provedbi Plana Vlada RH dostavlja Hrvatskom
saboru na usvajanje. Odgovarajućom primjenom navedenih članaka, Općina Brdovec je donijela Plan upravljanja i
raspolaganja za 2017. godine kojim je odredila da će se izvješće o provedbi Plana dostaviti Općinskom vijeću na
usvajanje do 31. ožujka.
Planom su definirani i popisani ciljevi upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za
život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Brdovec bude u službi
gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.
II. IZVJEŠĆE
Ulaganjem u nekretnine se tijekom 2017. godine učinkovito i svrsishodno upravljalo istima pažnjom dobrog
gospodara.
Plan upravljanja je izvršen kako slijedi:
-

UPRAVLJANJE CESTAMA

•
U prošloj godini izvršeno je evidentiranje cesta kao javnog dobra u vlasništvu Općine Brdovec sukladno Zakonu o
cestama u ukupnoj dužini od 39.955 m (2016. i 2017. godine). Za potrebe evidentiranja angažirano je t.d. Vodoopskrba
i odvodnja Zaprešić d.o.o. po provedenom postupku jednostavne nabave. Za navedenu uslugu iz Općinskog proračuna
za 2017. godinu je izdvojen iznos od 161.304,38 kuna.
•
Kao i prethodnih godina, Općina je i u 2017. godine uložila znatna sredstva u asfaltiranje nerazvrstanih cesta.
Izvješće o asfaltiranju cesta je sastavni dio Izvješća o Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godine te
se stoga neće detaljno obrazlagati u ovom izvješću.
•
U veljači 2017. godine Općina je provela postupak jednostavne nabave radova na izgradnji nogostupa u Januševačkoj
i Mokričkoj ulici te je sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopljen ugovor o izvođenju radova u ukupnom iznosu od
372.900,00 kuna. Radovi su u cijelosti izvršeni prema planu.
•
Pri kraju je izrada projektne dokumentacije za projekt uređenja Anićeve i Beluhanove ulice u Brdovcu (Idejni
projekt - arhitektonski projekt, građevinski projekt, geodetski projekt; glavni projekt uređenja Anićeve i Beluhanove
ulice - arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt odvodnje, troškovnika, prometno rješenje; i glavni projekt
raskrižja - građevinski projekt, troškovnik). Dokumentaciju izrađuje projektantsko trgovačko društvo Hršak&Hršak
d.o.o. po provedenom postupku javne nabave sa ukupnom cijenom od 199.375,00 kuna.
•
Sredinom 2017. godine sanirana je cesta Branka Jančića u Laduču u ukupnom iznosu od 185.931,25 kuna. Izvođač
radova je bio HIS d.o.o., najpovoljniji ponuditelj u postupku jednostavne nabave.
-

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA

•
U lipnju 2017. godine općinski načelnik je uputio Javni poziv za iskazivanje interesa za davanje u zakup srednje
etaže Društveno-sportskog doma Brdovec (ukupne veličine oko 516 m2. Poziv je bio objavljen na web stranici Općine i
otvoren 30 dana, međutim nije predana niti jedna prijava.
•
U studenom 2017. godine općinski načelnik je raspisao Natječaj za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu
Općine udrugama civilnog društva, a koji se odnosio na novouređeni prostor u prizemlju zgrade općinske uprave na
adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1 u Brdovcu, koje čine jednu uporabnu cjelinu a čija ukupna površina iznosi 74,44 m2.
Početni iznos zakupnine je iznosio 1,00 kn/m2. Natječaj je bio otvoren 10 dana i na njega se javila Udruga umirovljenika
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i zadovoljila sve uvjete natječaja te je s njima sklopljen ugovor o korištenju prostora sa ponuđenim iznosom zakupnine u
visini od 5,00 kn/m2 mjesečno. U navedenom prostoru Udruga umirovljenika je oformila svoj Klub u kojemu organiziraju
druženja svojih članova.
-

ULAGANJE U PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE

•
Početkom godine je proveden postupak jednostavne nabave radova na sanaciji Društvenog doma u Javorju
temeljem čega je sklopljen ugovor o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuditeljem MŽ Graditeljstvo d.o.o. na
ukupan iznos od 607.973,40 kuna. Radovi su u cijelosti dovršeni prema planu, a obuhvaćali su radovi na krovu objekta
(postavljanje novog pokrova), obnova fasade, rekonstrukcija i dogradnja prizemlja, ugradnja pvc stolarije, uređenje
okoliša, vodoinstalaterski radovi, instalacije centralnog grijanja i elektroinstalaterski radovi.
•
U drugoj polovici 2017. godine izvedeni su radovi na zaštiti temelja zgrade Muzeja Brdovec, radovi na ulazu u
suteren te izveden su pripreme za ugradnju rampe te radovi na opločenju, ukupne vrijednosti 247.271,78 kune. Izvoditelj
radova je bio Zagorjegradnja d.o.o. po provedenom postupku jednostavne nabave. Budući da je riječ o zgradi koje je
zaštićeno kulturno dobro, izvoditelj radova je imao rješenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na zaštićenom
nepokretnom kulturnom dobru. Ministarstvo kulture je financiralo projekt obnove zgrade u iznosu od 250.000,00 kuna.
•
U listopadu 2017. godine Općina Brdovec je adaptirala prostorije u prizemlju zgrade općinske uprave u ukupnom
iznosu od 226.747,41 kune. Radove je izvelo t.d. MŽ Graditeljstvo d.o.o. po provedenom postupku jednostavne nabave.
Na objektu su izvedeni građevinsko-obrtnički radovi, ugradnja pvc stolarije, ugradnja centralnog grijanja, vodovodnih i
plinskih instalacija, klimatizacije i elektroinstalacije.
•

Kontinuirano se ulaže u dječja igrališta (popravak, nabava i zamjena dotrajalih sprava).

-

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

•
Općina je provela postupak javne nabave za radove na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta temeljem čega je
sklopljen ugovor 27. veljače 2018. godine ukupne vrijednosti 2.028.776,05 kuna. Rok za izvođenje radova je 90 radnih
dana a o čemu će se detaljno izvijestiti u Izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2018. godinu.
-

OŠASNA IMOVINA

•
Naslijeđena (ošasna) imovina se po saznanju od strane nadležnog tijela (Sud, Javni bilježnik) sukladno zakonu
procjenjuje po ovlaštenom sudskom vještaku, regulira odnos s vjerovnicima, obzirom je u najvećem broju slučajeva ista
pod teretima, a istom će se po okončanju postupaka raspolagati prema odluci Općinskog vijeća.
Načelnik Općine Brdovec
Alen Prelec, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće
općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. 3.2018. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brdovec za 2017. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2017. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2017.
godinu.
Članak 2.
Ova odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2017. godinu dostavit
će se Zagrebačkoj županiji.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-9

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

Na temelju članaka 20. i 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13) i članka 48. Statuta Općine Brdovec Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18),
općinski načelnik Općine Brdovec podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brdovec za 2017. godinu
1. UVOD
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 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.
Također, člankom 36. stavkom 9. istog Zakona, propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave podnosi predstavničkom tijelu izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja otpada i o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada i uklanjanja otpada
odbačenog u okoliš.
2. OPĆINA BRDOVEC
Na području općine Brdovec prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 11143 stanovnika.
BROJ KORISNIKA USLUGE (broj kućanstava + gospodarstvo) - stanje sa 31.12.2017.:
Broj korisniika
OPĆINA BRDOVEC
SVEUKUPNO
Kućanstva
Gospodarstvo
- BRDOVEC
871
836
35
- JAVORJE
193
190
3
- ZDENCI BRDOVEČKI
364
361
3
- PRIGORJE BRDOVEČKO

448

426

22

- PRUDNICE
- LADUČ
- DRENJE BRDOVEČKO
- KLJUČ BRDOVEČKI
- HARMICA
- ŠENKOVEC
- VUKOVO SELO
UKUPNO:

229
542
200
191
93
243
171
3.545

221
529
196
184
85
234
166
3.428

8
13
4
7
8
9
5
117
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3. LOKACIJE I BROJ ZELENIH OTOKA

1

NASELJA
U KOJIMA
SE NALAZE
ZELENI ECO
OTOCI
Vukovo Selo

2

Harmica

3

R.B.

OPIS LOKACIJE ZELENOG OTOKA

S-staklo, PET-plastičnu
ambalažu, P-papir,
B-biootpad i TEX-tekstil
P+S+PET+TEX+B

Šenkovec

Kod Vatrogasnog doma
Između Ulice I. Perkovca i autobusnog
okretišta
Kod bivšeg diskonta Sutla

4

Ključ Brdovečki

Ispred društvenog doma M. Krušlina

P+S+PET+TEX+B

5

Prudnice

Nasuprot igrališta kod pl. stanice

P+S+PET+TEX+B

Kod ambulante Doma zdravlja

P+S+PET+TEX+B

Ulica Putine

P+S+PET+TEX+B

P+S+PET+TEX+B
P+S+PET+TEX+B

7

Prigorje
Brdovečko
Laduč

8

Brdovec

Prostor ispred općinske zgrade

P+S+PET+TEX+B

9

Brdovec

Ulica P. Beluhana nasuprot ambulante

P+S+PET+TEX+B

10

Javorje

Parkiralište kod Društvenog doma

P+S+PET+TEX+B

11

Zdenci Brdovečki

Prostor kod Društvenog doma

P+S+PET+TEX+B

6

Na 11 zelenih otoka ima ukupno 44 spremnika (plastika, papir, biootpad, staklo) plus 11 spremnika za
tekstil i 11 spremnika od 120 l za čepove od boca.			
4. KOLIČINA ODBAČENOG OTPADA			
UKUPNE KOLIČINE OTPADA (sakupljene iz kućanstava, gospodarstva i sa zelenih otoka) NA
PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC (podaci o vrstama i količinama odvojeno prikupljenog otpada u tonama
putem spremnika postavljenih na javnoj površini za otpadni papir, staklo plastiku, metal i tekstil, preuzimanje
glomaznog otpada:
KOLIČINA U TONAMA ZA 2017. GODINU
VRSTA
OTPADA

MIJEŠANI KOM.
OTPAD

PAPIR

-predano tvrtki
DS Smith Unija
Naziv sakupljača ZAPREŠIĆ d.o.o.
papir Croatia
d.o.o.(skupljač)

PLASTIKA

GLOMAZNI
OTPAD

TEKSTIL

STAKLO

OTPADNE
GUME

VELIKI
KUĆANSKI
UREĐAJI KOJI NE
SADRŽE OPASNE
TVARI

-predano
-predano tvrtki - predano tvrtki
-predano tvrtki -predano tvrtki
tvrtki EKO GUMIMPEX- -predano tvrtki CEVetropack
CE-ZA-R
Z.I.T.O. d.o.o ,
FLOR PLUS
GRP d.o.o., ZA-R d.o.o., Zagreb
Straža d.d.,
d.o.o., Zagreb Sv.Križ Začretje
d.o.o.,Oroslavlje
Varaždin
Hum na Sutli

ZAPREŠIĆ
d.o.o.- odlagalište
Novi Dvori

Belišće d.d.,
Belišće

-predano
tvrtki EKO FLOR PLUS
d.o.o.,Oroslavlje

Ključni br.
otpada

200 301

200 101

200 139

200 307

200 111

150 107

160 103

200 136

OPĆINA
BRDOVEC

1.696,70

181,87

163,04

64,62

2,8

13,56

4,84

19,86

Naziv
oporabitelja/

CE-ZA-R - Z.I.T.O. d.o.o ,
d.o.o., Zagreb Sv.Križ Začretje

- Vetropack
GUMIMPEXStraža d.d.,
GRP d.o.o.,
Hum na Sutli
Varaždin

CE-ZA-R d.o.o.,
Zagreb

zbrinjavatelja
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OD GORE
NAVEDENE
UKUPNE
KOLIČINE
SA ZELENIH
OTOKA
PRIKUPLJENO
(t)

0

8,4

21,24

0

2,8

13,56

0

0

5. 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.
NASELJE-OPĆINA

BROJ SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
UKUPNO:

KUĆANSTVA

GOSPODARSTVO

120 L

240 L

1100

120 L

240 L

1100 L

3 514

3 242

148

1

50

51

22

- BRDOVEC

859

784

39

14

12

10

- JAVORJE

194

180

10

4

- ZDENCI

365

355

6

1

3

- PRIGORJE

429

387

19

11

7

5

- PRUDNICE

223

209

5

4

3

1

- LADUČ

544

498

32

7

6

1

- DRENJE

200

192

4

1

3

- KLJUČ

191

176

8

2

4

- HARMICA

94

80

6

4

4

- ŠENKOVEC

244

216

18

4

5

- VUKOVO SELO

171

165

1

3

2

OPĆINA BRDOVEC

KOLEKTIVNO
STANOVANJE

1

1

1

cca 5 spremnika od 1.100 litara - za miješani komunalni otpad (48
korisnika-kućanstva)

Na području općine Brdovec ima sa 31.12.2017. godine ukupno 3.519 spremnika za miješani komunalni
otpad. Isto toliko spremnika ima za plastiku i papir.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki
kontejneri sa groblja po pozivu.
Broj vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada: Ukupno 7 specijalnih vozila za prikupljanje
miješanog komunalnog otpada.
Broj vozila za odvojeno prikupljanje otpada po vrstama otpada: Ukupno 3 vozila
Skupljanje izdvojenog otpada u 11 mjesnih odbora provodi se dok kontejneri (plastika, staklo, papir)
ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovo koriste.
6. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
Općina Brdovec je donijela Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
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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 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 (11 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.
7. 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.
Sredinom travnja započeti će izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Brdovec.
8. 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.
9. 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. Akciji se pridružuju
i Osnovne škole i Dječji vrtići s područja naše Općine. Najveći doprinos ovoj akciji “ZELENI SVIBANJ”
daju Mjesni odbori (njih 11) koji svojom dobrom organizacijom na svojem području čine da je ova akcija u
potpunosti uspješna, što rezultira ne samo uređenjem i čišćenjem mjesta, nego ima i edukativan karakter.
10. 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.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom
gospodarenja otpadom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata,
te jedinice lokalne samouprave, trgovačkog društva Zaprešić 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 ovoga područja.
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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 2017. godinu objavit će se
u Glasniku Općine Brdovec.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
				

Alen Prelec, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odredbe članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec je na 8. sjednici
održanoj 27.3. 2018., donijelo sljedeću:
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se način provedbe:
- mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada,
- mjera za uklanjanje otpada u okoliš.
Kad uklanjanje otpada zahtijeva mjere koje nisu propisane ovom Odlukom neposredno se primjenjuje Zakon o održivom
gospodarenju otpadom (dalje u tekstu: Zakon).
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:
- svaki otpad odbačen, smješten ili ostavljen u okolišu privatne ili javne površine,
- glomazni otpad ostavljen na javnoj površini,
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama,
- svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).
Članak 3.
Općina Brdovec će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca
objavljenog na mrežnoj stranici www.brdovec.hr. Osim prijave putem mrežne stranice građani će nepropisno odbačen
otpad moći prijaviti ispunjavanjem obrasca – obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te ga dostaviti osobno ili
putem pošte u Općinu, na adresu sjedišta.
Općina Brdovec će učestalo provoditi nadzor na svom području radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a
posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Članak 4.
Općina Brdovec će u skladu sa proračunskim mogućnostima provoditi i druge posebne mjere sukladno mogućnostima:
- kontrola problematičnih lokacija putem službe komunalnog redarstva,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska,
- ograđivanje površina fizičkim preprekama,
- putem javnih medija objavljivati način na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada,
- izrada i distribucija letaka „zaštita javnih površina“ i letaka o načinu zbrinjavanja otpada,
- postava videonadzora nad ugroženim i na saniranim površinama.
Članak 5.
Radi provedbe mjera iz čl. 1. st. 1. t. 2. komunalni redar rješenjem naređuje obvezniku; vlasniku, odnosno posjedniku
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ili korisniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno
osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području
(dobru).
Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik
uklanjanja otpada te obveza obveznika na uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom
otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja na njegov račun u cijelosti.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu: Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša.
Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1. ovoga članka komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene
rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije izvršena, Općina
Brdovec je dužna osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada na
račun obveznika.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik,
odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja
određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada,
komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda ili asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove
radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
Članak 6.
Općina Brdovec će podatke utvrđene rješenjem iz čl. 5. st. 1. ovoga članka mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava
evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137.st.3.t.7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Članak 7.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada biti će uspostavljen sukladno zakonskim propisima i tehničkim
mogućnostima Općine Brdovec.
Općinski načelnik će podnositi Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izvješće:
- o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
- o troškovima uklanjanja odbačenog otpada,
- o počiniteljima,
- o zaračunatoj i naplaćenoj naknadi troška uklanjanja otpada,
- o lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno odbacivanje otpada,
- o lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, i
- o provedbi mjera iz ove Odluke.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Brdovec će na temelju izvješća iz prethodnog članka ove Odluke donijeti odluku o provedbi
posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno
odbacivanje otpada.
Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Brdovec.
Članak 9.
Općina Brdovec ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz članka 6. st.4. ove Odluke od vlasnika, odnosno
posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio prema načelu „onečišćivač plaća“.
Članak 10.
Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Brdovec, Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.
će ga otkloniti u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja
komunalnog redara Općine i o tome dostaviti podatke Općini za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog
otpada.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-10

								

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i
članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec
na 8. sjednici održanoj 27.3.2018., donijelo je sljedeću

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima
je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Članak 2.
Temeljem Izvješća o provedbi mjera gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2017. godinu, utvrđuju se
lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpad:
1. Divlje odlagalište otpada u Drenju,
2. Divlje odlagalište u Zdencima,
3. Divlje odlagalište Smrdljivka,
4.

Ostale lokacije koje će se uvrštavati prema dodatnim saznanjima sa terena.

Članak 3.
Na lokacijama iz članka 2. provodit će se sljedeće posebne mjere:
- kontrola lokacija putem službe komunalnog redarstva,
- kontrola putem Mjesnih odbora i zainteresiranih mještana,
- postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, i
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska.
Članak 4.
Realizacija posebnih mjera vršit će se sukladno proračunskim mogućnostima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec,
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-11

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine
Brdovec na 8. sjednici održanoj 27.3.2018. donosi
ODLUKU
o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
I.
Odobrava se pristupanje Općine Brdovec Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (u daljnjem
tekstu: Povelja) koju je donijelo Vijeće europskih općina i regija (CEMR). Tekst Povelje objavit će se na službenoj
internet stranici Općine Brdovec.		
II.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje Povelje iz točke I. ove Odluke i svih dokumenata potrebnih za njezinu
realizaciju.
III.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Općine Brdovec a stupa na snagu osmog dana od dana objave.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-12

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

** Izvor: I. Council of European Municipalities and Regions
vidi Vijeće europskih općina i regija
COBISS.BH-ID 19356166

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odgovarajuće primjene članka 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu RH (NN 94/13, 18/16 i 89/17) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj
03/13, 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27.3.2018. donosi
PLAN
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE BRDOVEC U 2018. GODINI
UVOD
Plan upravljanja imovinom Općine Brdovec donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.
Općina Brdovec po drugi put izrađuje godišnji Plan upravljanja imovinom u njenom vlasništvu. Plan za 2017.
godinu donesen je 27.12.2016. godine i objavljen u Glasniku Općine Brdovec broj 04/17.
Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 10. i 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17).
Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je
održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina
Općine Brdovec bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. Upravljanje imovinom
podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine
i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad
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prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i
prihode koji se mogu koristiti za opće dobro.
Vlasništvo općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu
prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Općine s osobitim naglaskom da to
vlasništvo koristi javnom, odnosno općem društvenom interesu koji provode civilna društva.
Učinkovito upravljanje imovinom Općine Brdovec, no u onoj mjeri u kojoj ona ima adekvatno
vlasništvo trebalo bi i poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi
boljoj kvaliteti života svih građana općine.
Ovaj je Plan operativno-upravljačkog karaktera, a tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će
se mijenjati i usavršavati, posebno u vidu modela planiranja koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i
mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati maksimalno ukloniti
razvijanjem unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada.
Ovaj je Plan prvi iskorak u smislu transparentnosti vezanih za upravljanje i raspolaganje općinskom
imovinom.
VLASNIŠTVO I SUVLASNIŠTVO U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Općina Brdovec je suvlasnik komunalnog poduzeća Zaprešić. Kao manjinski vlasnik utječe na
poslovanje u okviru svojih ovlasti, te uredno prisustvuje skupštinama društava.
U 100% vlasništvu ima novoosnovano trgovačko društvo za komunalne djelatnosti Komunalno
gospodarstvo Brdovec d.o.o. Trgovačko društvo je počelo s radom 01. veljače 2018. godine te se stoga još ne
može govoriti o podacima o prihodima i poslovanju društva.
Tijekom 2018. godine Općina Brdovec će u okviru upravljanja trgovačkim društvom obavljati sljedeće
poslove:
1. Kontinuirano pratiti rad trgovačkog društava.
2. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, uprava trgovačkog društva u vlasništvu Općine Brdovec
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne
godine. Uprava trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti
i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine. Jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave koje temeljem najvećeg udjela u vlasništvu odnosno dogovora
provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne
godine koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave kojima su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o provedenim
provjerama obavještavaju druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u
vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
RASPOLAGANJE IMOVINOM
Stambeni objekti, zemljišta, ceste i poslovni prostori u vlasništvu Općine Brdovec vode se u Registru
imovine Općine Brdovec, a ovim Planom se utvrđuje opseg i način raspolaganja tom imovinom u 2018. godini
i to na način kako slijedi.
Tijekom cijele godine, putem ugovorenog pružatelja usluga, provoditi će se i dalje (već započeti proces)
evidentiranje cesta kao javnog dobra u vlasništvu Općine Brdovec sukladno Zakonu o cestama, sukladno
proračunskim mogućnostima.
Za poslovne prostore koji se daju u zakup, sukladno Odluci Općinskog vijeća, raspisat će se javni
natječaj za davanje u zakup istih.
Društveni domovi i sportski objekti biti će dani na korištenje udrugama civilnog društva i javnim ustanovama,
uz sufinanciranje režijskih troškova sukladno udjelima u prostoru i uz sklapanje sporazuma o korištenju
prostora, te će se isto regulirati kao nefinancijska potpora civilnom društvu. Budući je u tijeku povrat nekretnina
(na kojima je uknjižena kao vlasnik RH - prema evidenciji), evidencija u poslovnim knjigama zajedno sa
njihovom vrijednosti će se knjigovodstveno uskladiti po povratu tih nekretnina, kada će se sačiniti detaljni
elaborati procjene svih nekretnina kojima je vlasnik Općina Brdovec po ovlaštenom sudskom vještaku, za što
će biti potrebno osigurati financijska sredstva.
Također, Općina Brdovec će 2018. godine raspisati javni poziv temeljem kojeg će političke stranke
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i grupe birača moći podnijeti zahtjev za korištenje prostora uz plaćanje naknade sukladno Odluci o zakupu
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora.
Naslijeđena (ošasna imovina) se procjenjuje te sukladno procjeni reguliraju vjerovnici, odnosno tereti
na istoj.
Načelnik ima ugovarati prava služnosti za korist Općine Brdovec, a prvenstveno radi izgradnje
komunalne infrastrukture, odnosno kapitalnih Općinskih projekata.
Na k.č. 3186/6, k.o. Laduč (naselje Ključ Brdovečki, Mihovila Krušlina bb) u 2018. godini izgraditi
će se reciklažno dvorište za što je proveden postupak javne nabave i izabran je izvođač, a radovi bi počeli do
sredine travnja. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana.
PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA IMOVINE
U proračunu Općine Brdovec će se osiguravati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nekretnina
sukladno mogućnostima proračuna.
Ovaj Plan se donosi na temelju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Brdovec za razdoblje 2017.-2022., a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-13

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8. sjednici održanoj dana
27.3.2018. donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
OPĆINE BRDOVEC ZA 2018. GODINU
UVOD
Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara koji su
temelji za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Brdovec za
2018. godinu.
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Brdovec, Općinsko vijeće Općine Brdovec donosi
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Brdovec za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:
Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Brdovec potrebno je u 2018. godini provesti slijedeće
organizacijske, tehničke, urbanističke mjere, te organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom
prostoru.
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Na području Općine Brdovec nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje Vatrogasna zajednica Općine
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Brdovec u sastavu: središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljno vatrogasno društvo Šenkovec (navedeno društvo je
središnje društvo, odnosno nositelj je vatrogasne djelatnosti na području općine Brdovec) sa još osam dodatnih DVD-a
(Brdovec, Drenje, Harmica, Ključ, Laduč, Prigorje, Vukovo Selo, Zdenci). Osim navedenih DVD-a postoji osnovano i
PVP u gospodarstvu (za Pliva Hrvatska d.d.).
Sukladno izračunu o potrebnom broju tehničke opreme, potrebno je dodatno opremiti vatrogasne postrojbe,
sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: VZO Brdovec
b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je češće monitorirati kritična
područja.
Izvršitelj zadatka: VZO Brdovec
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Potrebno je uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, sa zakonskim odredbama i Planom zaštite od požara i Procjenom ugroženosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Brdovec
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Devet DVD-a na području općine Brdovec imaju ukupno 111 operativnih vatrogasaca od kojih svi imaju položen
ispit i uredan liječnički pregled.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domovima i spremištima. U svakom DVD-u je uvijek
osigurano dežurstvo 10 članova društva.
DVD-i ukupno raspolažu sa četiri navalna vozila, četiri autocisterne, osam kombi vozila, i osam motornih
vatrogasnih štrcaljki.
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Sustavi za daljinsko uzbunjivanje sirenama uspostavljeni su u dobrovoljnim vatrogasnim društvima: DVD
Šenkovec, DVD Brdovec, DVD Drenje, DVD Harmica, DVD Ključ, DVD Laduč, DVD Prigorje, DVD Zdenci i DVD
Vukovo Selo, dok je u DVD-u Šenkovec uspostavljen još i sustav za uzbunjivanje grupe vatrogasaca preko programa
„Alarm“.
Dojavu za neku vatrogasnu intervenciju prima vatrogasni koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom
centru instaliranom pri Županijskom centru 112 u Zagrebu na broj telefona 193 ili 112. Temeljem dojave, vatrogasni
koordinator centra 112 pozivom na broj telefona zapovjednika VZO Brdovec (ili njegovog zamjenika) obavještava o
nastalom događaju, a on uključivanjem električne sirene (GSM uređaj) i preko sustava za uzbunjivanje vatrogasaca vrši
uzbunjivanje ostalih pripadnika DVD-a.
Članovi DVD-a redovito održavaju sastanke, vježbe, kao i pokazne vježbe za javnost, natjecanja, te su organizirani
po požarnim zonama i pravcima djelovanja. Članovi su podijeljeni na podgrupe s mogućnošću uspostave radio veze sa
središtem.
Izvršitelj zadatka: VZO Brdovec
3. Urbanističke mjere
3.1. Općina Brdovec ima izrađen Prostorni plan uređenja općine. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije
(prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno
važećim propisima.
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Izvršitelj zadatka: Općina Brdovec
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u
svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih
pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Brdovec
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja
na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Brdovec
b) Minimalne količine vode za gašenje požara:
Na području općine izvedena je vodovodna mreža s hidrantima u jedanaest naselja, sukladno Pravilniku za hidrantsku
mrežu («Narodne novine», broj 8/06), odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom
razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno dostupan.
Izvršitelj zadatka: Zaprešić d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. i Općina Brdovec
c) Ostali izvori vode za gašenje požara:
Naselja općine Brdovec kroz koja prolaze vodotoci koji svojom izdašnošću i pristupom mogu zadovoljiti potrebe
kod gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Brdovec, mjesni odbori, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze
pričuve vode za gašenje
d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama, te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i
širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih
tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Općina Brdovec
5. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
Općina Brdovec na svom području ima 11 „zelenih otoka“ za odlaganje komunalnog otpada, a koje kontinuirano
sakuplja i odvozi komunalno društvo Zaprešić d.o.o.
III.
Sredstva za provedbu obveza Općine Brdovec koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine
utvrđene Proračunom Općine za 2018. godinu.
IV.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 021-05/18-10/02-8
URBROJ: 238/03-03/06-18-14
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
U vezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18) i temeljem članka
32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na
8. sjednici održanoj 27.3. 2018., donosi
ZAKLJUČAK
o upućivanju zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
podnošenje zahtjeva za privremeno korištenje
Članak 1.
Obzirom na istek Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to k.č. 3023 k.o. Laduč,
površine 5,92 ha i k.č. 3048 k.o. Laduč, površine 11,99 ha, potpisanog 27.5.2008. na 10 godina i odredbi
novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), upućuje se OPG JURKAS na podnošenje zahtjeva
za privremenim korištenjem istog, a sukladno članku 57. Zakona kojim je odredbama određeno kako jedinice
lokalne samouprave mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli
ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog.
Članak 2.
Po podnošenju zahtjeva i po ispunjavanju zakonskih uvjeta, sa zakupnikom će se zaključit Ugovor o
privremenom korištenju prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec, a temelji se na
dobivenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 23.3.2018., koje je pribavljeno radi stupanja na snagu
novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, izrade i donošenja novih Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem i postojećih Ugovora o zakupu takvih zemljišta.
Klasa: 021-05/18-10/02-8
Urbroj: 238/03-03/07-18-16

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

							

OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem 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, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 8.
sjednici održanoj 27.3.2018. donijelo je
O D L U K U
o sufinanciranju premije osiguranja poljoprivrednicima
Članak 1.
Ovom Odlukom se odobrava sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada u iznosu od 25% bruto
premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
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u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području općine
Brdovec, te poljoprivrednu proizvodnju na području općine Brdovec.
Članak 2.
Sredstva za izvršavanje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Brdovec te se za ovu namjenu
koriste do iskorištenja za to predviđene pozicije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, važi do opoziva, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA:021-05/18-10/02-8
URBROJ:238/03-03/07-18-15

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.

