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Temeljem članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju (N/N 7/09), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine” br. 38/88, 42/88 i
75/93) , načelnik Općine Brdovec 13.1.2019. donosi
P LA N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata upravnih i drugih tijela Općine Brdovec
Članak 1.
Ovim planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju
se klasifikacijske oznake za akte koji se pojavljuju u radu upravnih odjela Općine Brdovec.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1.
ovog plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim
i primljenim aktima u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja
i primatelja akata (N.N. 38/88, 42/88 i 75/93).
Članak 3.
Ovim planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar upravnih odjela i službi
Općine Brdovec i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih
odjela kako slijedi:
Brojčana
oznaka
ustr. jedinice:
Urudžbeni broj
238/03-XX/x-00/00

Naziv odjela, čelnika ustroj. jedinice,
radnog mjesta

Br. oznaka
upr. odjela

Br.oznaka ustroj.
jed. i referenta

01/01
02/01

238
03
238/03-01/01
238/03-02/01

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina Brdovec
Općinsko vijeće
Općinski načelnik

01
02

238/03-03

Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove

03

238/03-03/01
238/03-03/02
238/03-03/03
238/03-03/04
238/03-03/06
238/03-03/07
238/03-03/08
238/03-03/09
238/03-03/10
238/03-03/11

Pročelnik i tajnik Općine
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gospodarstvo
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gospodar.
Stručni suradnik za upravne poslove – spec.za javnu nabavu
Viši referent za administrativno-upravne poslove
Referent za informatičke poslove
Stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar
Viši stručni suradnik za legalizaciju objekata
Viši stručni suradnik za opće poslove i odnose s javnošću

238/03-04/

Upravni odjel za financije

238/03-04/01
238/03-04/02
238/03-04/03
238/03-04/04
238/03-04/05

Pročelnik
Viši savjetnik za proračunsko računovodstvo i poduzet.
Viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo i pod.
Stručni suradnik za proračunsko računovodstvo - analitičar
Referent za proračunsko računovodstvo - analitičar

03/01
03/02
03/03
03/04
03/06
03/07
03/08
03/09
03/10
03/11
04
04/01
04/02
04/03
04/04
04/05

Članak 4.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec .
Klasa: 022-01/19-10/01
Urbroj: 238/03-03/07-19-1
Brdovec, 13.1.2019.

							
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
									
Alen Prelec, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18 ), te članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 15. sjednici održanoj
dana 29.1.2019. donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuje se način obračuna i visina komunalnog doprinosa koji plaća investitor gradnje,
odnosno vlasnik građevinske čestice na kojoj se izvodi graditeljski zahvat, gradnja građevine, ili plaća investitor na
kojeg je vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na
području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja
ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije drugačije propisano.
(2) Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Brdovec, a namijenjen je financiranju građenja i održavanja
komunalne infrastrukture.
Članak 3.
(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi
ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog
doprinosa.
Članak 4.
(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena
izraženog u kubnim metrima (m3) s osnovnom jediničnom vrijednosti komunalnog doprinosa.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene i druge otvorene građevine, kao i spremnike
za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, komunalni doprinos obračunava se množenjem tlocrtne
površine građevine koja se gradi ili je izrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog
doprinosa.
Članak 5.
(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili
nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća
se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja
komunalnog doprinosa.
(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine
koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.
Članak 6.
(1) Cjelokupno područje općine Brdovec za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa svrstava se u jednu zonu.
Članak 7.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravni odjel nadležan za komunalne poslove po prijemu
dokumentacije tijela državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:
1. Podatke o obvezniku komunalnog doprinosa
2. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti
3. Obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa
4. Prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma
odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa
5. Pravni lijek
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Članak 8.
(1) Osnovna jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 nove građevine (ili njenog dijela) iznosi:
34,00 kune za sve građevine izuzev slobodnostojećih pomoćnih i slobodnostojećih gospodarskih građevina
-

Umanjenje za građevine slijedećih namjena iznosi:
50% jedinične vrijednosti: 17,00 kuna za slobodnostojeće pomoćne građevine u domaćinstvu (garaže,
spremišta, ljetne kuhinje, ostave, alatnice i sl.)

-

30% jedinične vrijednosti: 10,20 kuna za samostalne građevine izvan građevinskog područja naselja namijenjene
poljodjelskoj djelatnosti (klijeti, vinogradarski podrumi u vinogradima, poljodjelske kućice i spremišta alata u
voćnjacima i poljodjelskim površinama i sl.)

-

15% jedinične vrijednosti: 5,10 kuna za gospodarske građevine u domaćinstvu (spremišta poljodjelskih strojeva
i ljetine, staje, svinjci, kokošinjci i sl.)

-

10% jedinične vrijednosti: 3,40 kuna za gospodarske građevine koje služe primarnoj poljodjelskoj, ratarskoj i
stočarskoj proizvodnji, izvan građevinskog područja naselja (farme i tovilišta, staklenici, gljivarnici i sl.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po četvornom metru (m2)
nove građevine (ili njenog dijela) iznosi:
34,00 kune za sve otvorene bazene i druge otvorene građevine, kao i spremnike za naftu i druge tekućine s
pokrovom čija visina se mijenja.
Članak 9.
(1) Za građevine koje se kane graditi kao zamjenske ili koje se rekonstruiraju (dograđuju i nadograđuju), a za
koje postoji akt kojim se odobrava građenje, komunalni doprinos se obračunava samo na razliku u obujmu u odnosu
nove gradnje prema postojećem, legalnom stanju građevine.
Članak 10.
(1) Komunalni doprinos može se platiti odjednom ili u obrocima. Obveznik komunalnog doprinosa može prije
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu izabrati način plaćanja komunalnog doprinosa.
(2) Ovisno o načinju plaćanja komunalni doprinos se plaća:
- jednokratno, s popustom od 15%, plativo u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja,
- obročno, gdje se visina obroka utvrđuje na način da se ukupan iznos rasporedi po mjesecima
otplate na određene iznose, na rok do najviše 30 mjeseci i ne manji od 500,00 kuna
mjesečno.
(3) U slučaju obročnog plaćanja, kada obveznik ne plati dva dospjela mjesečna obroka, cjelokupni iznos
komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.
Članak 11.
(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, komunalni doprinos ne plaća za građenje i ozakonjenje:
- objekata u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
- vojnih građevina,
- prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
- sportskih i dječjih igrališta,
- ograda, zidova i potpornih zidova,
- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih ama, sunčanih kolektora, fotonaponskih
modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su
namijenjeni uporabi te građevine,
- spomenika.
(2) U pojedinim slučajevima, Općinski načelnik može obveznika komunalnog doprinosa potpuno ili
djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa, i to u slijedećim slučajevima:
- ako je investitor pravna osoba u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Brdovec, u slučaju kada grade građevine namijenjene
obavljanju njihove osnovne i redovne djelatnosti (plaćaju komunalni doprinos kada grade građevine za prodaju ili
daljnje gospodarsko korištenje)
- ako se radi o građevini namijenjenoj zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, športu te predškolskom,
osnovnom i srednjem obrazovanju,
- ako se radi o građevinama koje se grade prema socijalno-društveno poticajnoj stanogradnji,
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- za izgradnju objekata za profesionalnu vatrogasnu djelatnost.
(3) Obveznik iz prethodnog stavka, ukoliko je na to pozvan, odnosno ukoliko nije razvidno iz dokumentacije
predmeta na koji se odnosi, dužan je podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dostaviti
odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta za oslobađanje.
(4) Iznimno, Općinsko vijeće može obvezniku komunalnog doprinosa odobriti potpuno ili djelomično
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, na njegov zahtjev, u osobito opravdanom slučaju za izgradnju objekata
od osobitog interesa za gospodarski prosperitet općine Brdovec.
Članak 12.
(1) Obveza plaćanja komunalnog doprinosa počinje teći od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
(2) Po uplati cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa ili prvog obroka otplate komunalnog doprinosa,
nadležni upravni odjel izdaje potvrdu o uplati, a radi ishođenja akta kojim se odobrava građenje.
Članak 13.
(1) Utvrđena jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine iz članka 8. ove Odluke, a koje se
legaliziraju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) i za koje je
rok za podnošenje zahtjeva do 30. lipnja 2018., umanjuje se za 40%.
(2) Utvrđena jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine iz članka 8. ove Odluke, umanjuje se za
dodatnih 15% za hrvatske branitelje koji su vlasnici nekretnine za koju se ishoduju akti za gradnju.
Članak 14.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom
o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.
(2) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s
odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja
o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini
koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.
(3) Postupci obračuna komunalnog doprinosa koji su započeti do početka primjene ove Odluke i povodom kojih
se vode sudski, upravni ili koji drugi postupci dovršit će se po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu kada je
započet postupak obračuna komunalnog doprinosa.
(4) Postupci obračuna komunalnog doprinosa koji su započeti do početka primjene ove Odluke, i kod kojih nije
doneseno rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa dovršit će se po odredbama ove Odluke ako je
to povoljnije za stranku ili ako to ona zatraži.
Članak 15.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
(2) Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluka o komunalnom doprinosu (Klasa: 021-05/13-10/01-37,
Urbroj: 238/03-03/07-13/2 od 27.2.2013.) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(Klasa:021-05/13-10/02-38, Urbroj: 238/03-03/07-13-1 od 27.3.2013).
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ: 238/03-03/07-19-4
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., vr.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18), te članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 15. sjednici održanoj
dana 29.1.2019. donijelo je
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Brdovec u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha
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komunalne naknade, područja zona u Općini Brdovec u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona (Kz),
koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok i način plaćanja komunalne naknade,
obračun komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Brdovec koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, te druga pitanja važna
za komunalnu naknadu.
Članak 2.
(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 3.
(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
(2) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Brdovec, a koristi se za:
- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture
(3) Komunalna naknada može se može se, na temelju odluke Općinskog vijeća, koristiti i za financiranje građenja
i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Brdovec, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Članak 4.
(1) Komunalna naknada plaća se za:
- stambeni prostor,
- garažni prostor,
- poslovni prostor,
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz prethodnog članka ovog članka koje se nalaze na području na
kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su
opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te
čini sastavni dio infrastrukture Općine Brdovec.
III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Odluke

Članak 5.
(1) Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik odnosno korisnik nekretnina iz članka 4. stavka 1. ove
(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka dužan je plaćati komunalnu naknadu ako:
- je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
- nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
- se ne može utvrditi vlasnik.

IV. PODRUČJE ZONA

Članak 6.
(1) Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Općine Brdovec, koja obuhvaća iduća naselja:
Brdovec, Donji Laduč, Drenje Brdovečko, Gornji Laduč, Harmica, Javorje, Ključ Brdovečki, Prigorje Brdovečko,
Prudnice, Savski Marof, Šenkovec, Vukovo Selo i Zdenci Brdovečki.
(2) Cjelokupno područje općine Brdovec za obračun i plaćanje komunalne naknade svrstava se u jednu zonu
područja.
V. KOEFICIJENT ZONA

Članak 7.
(1) Koeficijent zone (KZ) cijelog općinskog područja iznosi 1 i jednak je za sve nekretnine na području
Općine Brdovec.
VI. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.
(1) Utvrđuje se koeficijent namjene (KN) ovisno o vrsti nekretnine i namjeni koja se obavlja, kako slijedi:
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- stambeni prostor

1,00

- garažni prostor

1,00

- poslovni prostor koji služi za proizvodnju (osim kemijsko – tehnološke i
farmaceutske industrije)

2,00

- poslovni prostor za djelatnost kemijsko – tehnološke i farmaceutske industrije

5,00

- poslovni prostori za usluge, trgovinu i slično

4,00

- građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u iznosu
10% od koeficijenta namjene djelatnosti

0,05

- neizgrađeno građevinsko zemljište

0,05

(2) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju
kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz točke 3. do 6.
članka 8. ove Odluke, umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno
neizgrađeno građevinsko zemljište.
VII. VRIJEDNOST BODA
godinu.

Članak 9.
(1) Vrijednost boda određuje odlukom Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku

(2) Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade u propisanom roku, za obračun
komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.
VIII. ROK I NAČIN PLAĆANJA

Članak 10.
(1) Komunalna naknada naplaćuje se za:
- stambene prostore kvartalno
- za poslovni prostor i zemljište dvomjesečno, osim za obveznike čija je naknada veća od 2.000,00 HRK mjesečno za
koje se naplaćuje naknada na mjesečnoj osnovi
- za garažni prostor jedanput godišnje
- za neizgrađeno građevinsko zemljište jedanput godišnje
(2) Uplatnice za komunalnu naknadu slat će se sukladno obračunskom periodu iz stavka 1. ovog članka.
IX. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.
(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnina za koju se utvrđuje obveza
plaćanja komunalne naknade:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom
o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97, 117/05)
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po
jedinici stvarne površine.
(2) Iznos komunalne naknade utvrđuje se formulom:
KOMUNALNA NAKNADA = B x UP x KZ x KN, pri čemu je:
- B – vrijednost boda komunalne naknade
- UP – ukupna površina objekta ili zemljišta
- KZ – koeficijent zone
- KN – koeficijent namjene
X. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 12.
(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel za financije Općine Brdovec sukladno ovoj Odluci i
Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
(2) Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom Općinskog
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vijeća Općine Brdovec mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na
prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
(3) Rješenje o komunalnoj naknadi obavezno sadrži te se njime utvrđuje:
- iznos komunalne naknade po m² nekretnine,
- obračunska površina nekretnine,
- godišnji iznos komunalne naknade,
- iznos obroka komunalne naknade i
- rok za plaćanje iznosa obroka komunalne naknade.
XI. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 13.
(1) Od plaćanja komunalne naknade Općinski načelnik može obveznika, u potpunosti ili djelomično, osloboditi.
(2) Općinski načelnik Općine Brdovec donijet će rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za jednu kalendarsku godinu, po zahtjevu obveznika uz priložene dokaze
o ostvarivanju tog prava.
(3) Zahtjev za ishođenje rješenja o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se svake
kalendarske godine posebno.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općinskog vijeća Općine
Brdovec od 15.11.2001. godine (Glasnik Zagrebačke županije 22/01, KLASA: 021-01/01-6, URBROJ: 238/03/01-13/2).
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ: 238/03-03/07-19-7

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 28/10), i čl. 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine
Brdovec, na prijedlog načelnika, na 15. sjednici održanoj dana 29.1.2019. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (KLASA: 021-05/10-20/5-15, URBROJ:
238/03-01/01-10/03), u tablici članka 2., pod kategorijom IV radnog mjesta, potkategorijom namještenici II.
Potkategorije, mijenja se koeficijent složenosti poslova na način kako slijedi:
NAMJEŠTENIK
spremač/ica-dostavljač/ica

1,2

13.
Razina 2

Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec na izradu pročišćenog
teksta Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika te da takav tekst objavi u Glasniku Općine
Brdovec.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja s početkom primjene za plaću za veljaču, a objavit će se u
Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ: 238/03-03/07-19-9
		
		

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 29.1.2019. donosi
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
smještajnoj jedinici na području Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor,
smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze
na području općine Brdovec.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj
jedinici u svim naseljima Općine Brdovec u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ: 238/03-03/07-19-10
							
							

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29.1.2019. donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na potpisivanje Aneksa Ugovora o besplatnom prijevozu umirovljenika
starijih od 65 godina, prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o.

11

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 04 / 18.02.2019.)

Članak 2.
Sukladno dostavljenom Aneksu Ugovora za usluge linijskog prijevoza na linijama 100 (Vukovo Selo – Zaprešić)
i 300 (Brdovec – Zaprešić), prijevoz umirovljenika financirat će se s 40.400,00 HRK bez PDV – a mjesečno.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ: 238/03-03/07-19-5
							
							

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj 29.1.2019. donijelo je
ODLUKU
o subvencioniranju boravka djece s područja
općine Brdovec u dječjim vrtićima
Članak 1.
Prihvaća se ekonomska cijena smještaja djece u dječjim vrtićima u iznosu od 1.870,00 kn mjesečno po djetetu.
Članak 2.
Općina Brdovec iz općinskog proračuna subvencionira boravak djece koja imaju prebivalište na području
Općine Brdovec, u vrtićima kako slijedi:
- za jedno dijete iz obitelji 1.150,00 kn od ekonomske cijene,
- za drugo dijete iz obitelji 1.350,00 kn od ekonomske cijene,
- za treće i svako slijedeće dijete, pod uvjetom da je najmanje troje djece iz obitelji u vrtiću, punu
ekonomsku cijenu koštanja,
- za dijete čiji samo jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području općine Brdovec subvencije
Općine Brdovec se umanjuju za - 50%.
Članak 3.
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa umanjuje se prema sljedećim kriterijima:
1. roditeljima koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog
invalida Domovinskog rata s postotkom oštećenja
organizma 70% i više								
– 50%
2. za dijete bolesno više od 30 dana (uz predočenje liječničke
dokumentacije), najviše jednom godišnje.					
– 50%
Za umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni redovitog 10-satnog programa roditelji mogu koristiti samo
jednu olakšicu koja je za njih najpovoljnija.
Članak 4.
Roditeljima koji koriste godišnji odmor u neprekinutom trajanju od 30 dana cijena programa se umanjuje za
50%, najviše jednom godišnje.
Za mjesec u kojem je cijena umanjena za 50% liječničke potvrde se ne priznaju.
Članak 5.
Postupak za ostvarivanje prava na olakšice iz članaka 2., 3. i 4. ove Odluke:
1. Pravo na smanjenje cijene vrtića olakšicom ostvaruje se zahtjevom o kojem odlučuje općinski načelnik, osim
za dječje vrtiće koji djeluju na području općine Brdovec, kada se takav zahtjev podnosi direktno njima te isti o
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tome meritorno odlučuju,
2. Uz zahtjev, roditelj je dužan predočiti dokaze bitne za ostvarivanje prava.
3. Pravo koje se ostvaruje na temelju odluke općinskog načelnika, vrijedi, u pravilu tijekom cijele pedagoške
godine.
4. Pravo prestaje i prije proteka godine, ako prestaje ispunjenje uvjeta za njihovo ostvarivanje.
Roditelji su dužni prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava u roku od 8 dana.
Na zahtjev Općine roditelji ili Dječji vrtić su dužni tijekom cijele godine predočiti dokumente i dokaze o kojima
ovisi korištenje prava/olakšica, a radi provjere osnovanosti korištenja.
Članak 6.
Sredstvima proračuna Općine Brdovec sufinanciraju se posebni programi predškolskog odgoja i naobrazbe koje
djeca s teškoćama ostvaruju u sljedećim specijaliziranim ustanovama:
- u Poliklinici SUVAG – 50% od ukupnih troškova programa, koji nisu financirani iz
sredstava Državnog proračuna.
- u Centru za autizam – 50% od ukupnih troškova programa koji nisu financirani iz
sredstava Državnog proračuna.
Općinski načelnik može tijekom godine zaključiti ugovore i s drugim specijaliziranim ustanovama ili izmijeniti
navedene kriterije za sufinanciranje specijaliziranih ustanova, a u okviru osiguranih proračunskih sredstava za pojedine
namjene.
O olakšicama za sufinanciranje posebnih programa predškolskog odgoja i naobrazbe odlučuje se u postupku i
dokumentaciji kako proizlazi iz članka 7. ove Odluke.
Članak 7.
Za djecu iz obitelji korisnika prava socijalne skrbi, druge socijalno ugrožene obitelji kao i za ostale zahtjeve koji
se odnose na brigu i skrb djece predškolske dobi, načelnik može svojom posebnom odlukom odobriti olakšice, odnosno
dodatne olakšice ili potpuno osloboditi od plaćanja.
1. Pravo na dodatne olakšice ostvaruje se zahtjevom o kojem odlučuje općinski načelnik
2. Uz zahtjev, roditelj je dužan predočiti tražene dokaze bitne za ostvarivanje prava,
3. Pravo se ostvaruje na temelju odluke općinskog načelnika, a vrijedi, u pravilu, tijekom cijele pedagoške
godine,
4. Pravo prestaje i prije proteka godine ako prestaje ispunjenje uvjeta za njihovo ostvarivanje.
Roditelji su dužni prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava u roku od 8 dana Općini
Brdovec.
Na zahtjev Općine roditelji su dužni tijekom cijele godine predočiti dokumente i dokaze o kojima ovisi korištenje
prava, a radi provjere osnovanosti korištenja.
Članak 8.
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima i ustanovama, prema ovoj Odluci, vršit će se u 2019. godini i nadalje,
do opoziva.
U primjeni cijele ove Odluke primjenjuje se odredba da se, za dijete čiji samo jedan roditelj ima prijavljeno
prebivalište na području općine Brdovec, subvencije Općine Brdovec umanjuju za - 50%.
Sredstva za uslugu smještaja djece u predškolskoj ustanovi Općina će doznačivati predškolskoj ustanovi
temeljem:
- mjesečnih obračuna ustanove sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama.
Članak 9.
Ova Odluka primjenjuje se od siječnja 2019. godine, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o subvencioniranju boravka djece s područja općine
Brdovec u dječjim vrtićima (Glasnik Općine Brdovec broj 02/18).
Klasa: 021-05/19-10/01-15
Urbroj: 238/03-03/07-19-3
			
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 svojoj 15. sjednici održanoj 29.1.2019. donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju
Izvješća o radu Muzeja Brdovec za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja Brdovec za 2018. godinu.
Izvješće o radu Muzeja Brdovec za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01-15
URBROJ:238/03-03/07-19-6
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

MUZEJ BRDOVEC
Ilije Gregorića 13, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko
OPĆINA BRDOVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

tel: 00385 1 3310 288
e-mail: info.muzej@brdovec.hr
OIB: 17328721593 MB: 03769054

U Brdovcu, 14.1.2019.
Ur. br: 238-03-99/04-19/1
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU
Poštovane vijećnice i poštovani vijećnici Općinskog vijeća Općine Brdovec,
Prema članku 29. Statuta Muzeja Brdovec, podnosim Vam Izvještaj o radu za 2018. godinu.
2018. godine održani su sljedeći programi:
-

u siječnju je održana izložba dr. art. Ide Blažičko (14.12.2017-22.01.2018.), prostorna instalacija naziva Kroz
lišće nebo, izrađena za izložbeni prostor Muzeja Brdovec. U sklopu izložbe autorica je održala urbanističku
radionicu kojom su se promišljali javni prostori u Općini Brdovec (20.01.). Izložba je sufinancirana sredstvima
Zagrebačke županije i Općine Brdovec. Izložbu i radionicu je snimila i prikazala TV Zapad u emisijama Našim
krajem (24.01.) i Kulturama (06.02.). O izložbi je izašao članak u Zaprešićkom kraju (prosinac 2017, br. 6).

-

u siječnju je održana „Noć muzeja 2018.“ s temom Sport. Temu je zadalo Hrvatsko muzejsko društvo, organizator
manifestacije na državnoj razini. U sklopu Noći muzeja u petak 26.01. otvorena je izložba „Đuro Janeković:
sportska fotografija“. Znameniti hrvatski fotograf Đuro Janeković bio je nećak Antuna Janekovića, izvornog
vlasnika zgrade u kojoj se nalazi Muzej Brdovec. Izložba je priređena u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt,
gdje se nalazi njegova ostavština. Hrvatski savez arheologa održao je kviz na temu sporta i radionicu izrade
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medalja. Noć muzeja u Muzeju Brdovec financirala je Općina Brdovec, a prikazana je u emisijama Televizije
Zapad Kulturama (30.01.) i Našim krajem (07.02.), a izašao je i članak u Zaprešićkom kraju (veljača 2018, br.
7).
-

u veljači je započeo ciklus tradicijskih radionica. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo kulture. Prva radionica iz
ciklusa, radionica tradicijskog nakita, održana je u veljači pod vodstvom Ljubice Hrstić iz Udruge „Tradicija“,
a druga, radionica pletenja, održana je u ožujku. Ukupno je u prvom dijelu ciklusa održano 8 radionica,
namijenjenih odraslim polaznicima. Radionica je prikazana u emisiji Kulturama Televizije Zapad (06.02.).

-

u veljači je počela inventarizacija arheološke zbirke koja je trajala do 15. svibnja. Popisana je sva građa
iskapana na nekoliko nalazišta od 1980-ih. Arheološka zbirka broji 1330 muzejskih predmeta u 672 digitalna
zapisa. Osim toga, dio predmeta uvršten je u studijsku zbirku, ukupno 1866 zapisa sa preko 30.000 predmeta.
Arheološka zbirka poslana je Ministarstvu kulture na registraciju 8. lipnja radi utvrđivanja svojstva kulturnog
dobra, odnosno upisa u Registar kulturnih dobara RH.

-

u veljači je predana izjava o fiskalnoj odgovornosti ravnateljice Silvije Limani.

-

u ožujku su prijavljeni programi na javni poziv Zagrebačke županije za financiranje programa u kulturi za 2018.
Rezultati su objavljeni krajem srpnja.

-

u ožujku je izrađena i aktivirana prva internetska stranica Muzeja Brdovec.

-

u ožujku je ravnateljica Silvija Limani u okviru priprema za izložbu „Brdovec i okolica u Prvom svjetskom
ratu“ sa suradnicima posjetila Muzej Prve svetovne vojne u Kobaridu gdje je održala sastanak s kustosom i
ravnateljem.

-

u travnju je održan program kojim se obilježilo Jurjevo (23.04.). Program su organizirali Muzej Brdovec i
Udruga Vladimir Maleković, a u njemu su sudjelovale Udruge Drinčani, Udruga Ivana Perkovca, Ekoturistiko,
Ladučanke, te KUD Januševec.
Program je snimila i prikazala TV Zapad u emisiji Našim krajem (02.05.).

-

u svibnju je počeo program povodom Međunarodnog dana muzeja. Edukativno-muzejska akcija s temom „Lađa“
obuhvaćala je predavanja, izložbe i radionice, a bila je tematski povezana s Međunarodnim danom rijeke Save,
pa je dio programa održan na savskoj obali u Drenju početkom lipnja. Održana su tri predavanja uglednih
stručnjaka s područja arheologije: Tajne francuskih rijeka (04.05.), Rijeke poveznice u prapovijesti (11.05.)
i Plovidba kroz antiku (25.05.). U izložbenom prostoru Muzeja Brdovec na Dan muzeja, 18.05., otvorena je
izložba „Lađa“ Udruge likovnih i književnih stvaralaca brdovečkog kraja Vladimir Maleković. Program je
popratila TV Zapad u emisijama Našim krajem (16.05. i 30.05.). Program je nastavljen na obali Save 02.06.

-

u svibnju je održan program u suradnji s Udrugom Vladimir Maleković povodom obilježavanja obljetnice
smrti Vladimira Malekovića (30.05.). Program je održan u prostoru Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, a u
programu je sudjelovao Gudački kvartet Zagrebačke filharmonije.

-

u svibnju (05.05. i 12.05.) nastavljen je ciklus tradicijskih radionica radionicom obnove starog namještaja, koju
je vodila Zorica Klarić.

-

u svibnju je na alternativnu lokaciju preseljen depo s dijelom fundusa Muzeja Brdovec radi planiranih
građevinskih radova u interijeru.

-

u lipnju je održan program na savskoj obali u Drenju, vezan uz Međunarodni dan rijeke Save: likovna kolonija,
izložba starih fotografija Save i dvije radionice: likovno-literarna radionica za djecu s temom „Regoča“ i
urbanistička radionica za odrasle na kojoj su polaznici osmišljavali kako urediti obalu Save. Obilježavanje Dana
rijeke Save prikazano je na TV Zapad u emisiji Priroda i društvo (06.06.) i objavljeno u članku u Zaprešićkom
kraju (lipanj 2018, br. 11).
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-

otkupa u 2018. godini nije bilo zbog nedostatka sredstava. Također iz istog razloga nije se građa restaurirala.

-

u lipnju su počeli radovi na zgradi: druga faza izrade sustava drenaže (interijer), financirani sredstvima Općine
Brdovec i Ministarstva kulture RH. Za nadzornog inženjera je izabran ing. Božidar Magdalenić iz tvrtke
Geoexpert Projekt d.o.o., koji je i izradio projekt, a radove je izvodila firma Bel-Bau d.o.o. iz Bjelovara.

-

radovi na zgradi trajali su intenzivno tijekom lipnja i srpnja, a u kolovozu je dinamika usporena, te su radovi
završeni početkom studenog. Izveden je sustav drenaže u interijeru koji je spojen s vanjskim drenažnim sustavom
izrađenim u prvoj fazi (2017).
Svi podovi iskopani su do razine temelja, izrađena je izolacija i nova betonska ploča.

-

u srpnju je raspisan natječaj za osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+) preko Mjera
aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjete natječaja zadovoljila je gospođa
Mirjana Biljan iz Zaprešića, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog, koja je otpočela s radom na mjestu kustosapripravnika 1. listopada, a ugovor joj istječe 30. rujna 2019.

-

u rujnu su izvršena arheološka iskapanja na prapovijesnom lokalitetu Sv. Križ.(03.09.-14.09.2018.). Arheološka
istraživanja financirali su Ministarstvo kulture i Zagrebačka županija.

-

u rujnu su izvršena arheološka iskapanja na antičkom lokalitetu Drenje-Laduč. (17.09.-29.09.2018.). Arheološka
istraživanja financirali su Ministarstvo kulture i Zagrebačka županija. O nalazištu i muzeju snimljena je
reportaža za emisiju Kud i kamo Televizije Zapad (emitirano 21.09.).

-

u rujnu su Ministarstvu kulture RH prijavljeni projekti za financiranje u 2019. godini.

-

u rujnu je održana stručna ekskurzija „Gradovi Posavja“ (15.09.), u okviru programa povodom obilježavanja
Europske godine kulturne baštine. U suradnji s Posavskim muzejom Brežice i Javnim zavodom za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, te agencijom E-turist, Muzej Brdovec organizirao je izlet dvorcima
slovenske regije Posavje: Podsreda, Rajhenburg, Sevnica, Brežice, Kostanjevica i Mokrice. O izletu je izašao
članak u Prigorskom kaju (listopad 2018, br. 316).

-

u listopadu (12.10) su ravnateljica Silvija Limani i kustosica-pripravnica Mirjana Biljan prisustvovale radionici
za izradu projektnih prijava za program Erasmus+ u području obrazovanja odraslih, a u organizaciji Agencije
za mobilnost i programe EU.

-

u listopadu (13.10.) je snimljen promotivni film o etnografskoj baštini u Muzeju Brdovec za prijavu na natječaj
Ministarstva kulture „Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi“: nacionalni dopunski program
u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Film je snimljen u suradnji s Udrugom
Drinčani i Foto-kino-video klubom Zaprešić.

-

u listopadu (18.10.) je ravnateljica Silvija Limani bila na Drugoj međunarodnoj konferenciji Sigurnost kulturne
baštine SIGART 2018 u Varaždinu.

-

u listopadu (17.10.) je kustosica-pripravnica Mirjana Biljan bila na predavanju u Muzejskom dokumentacijskom
centru pod nazivom Muzejska edukacija u engleskim ustanovama, koje su održale muzejske edukatorice iz
Velike Britanije - Emma Spencer (Yorkshire Sculpture Park) i Kathryn Welford (Harewood House).

-

u listopadu je počela likovno-muzejska radionica namijenjena djeci osnovnoškolske dobi koja se održava svake
subote do kraja školske godine, a vodi ju kustosica-pripravnica Mirjana Biljan, prema programu koji je osmislila
zajedno s ravnateljicom muzeja.

-

u listopadu je Muzej Brdovec bio uključen u program Dana Drenja (27.10.) izložbom i izlaganjem o nalazištima
u mjestu Drenje, uz vizualnu prezentaciju idejne rekonstrukcije antičke ville rustice. Taj događaj popraćen je
prilogom na TV Zapad (emisija Našim krajem, 31.10.), te člankom u Prigorskom kaju (studeni 2018, br. 317).

-

u listopadu je održana radionica izrade visećih ukrasa od slame na četiri lokacije: OŠ Pavla Belasa, Brdovec
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(1.10.), OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Prigorje (12.10.),
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec (23.10.), Dječji dom Laduč (25.10.) Radionicu su vodile djelatnice Muzeja i
članice Udruge Drinčani.
-

u studenom su Ministarstvu kulture predana izvješća o izvršenim programima u 2018. godini.

-

u studenom je ugrađen sustav video-nadzora na eksterijer zgrade muzeja.

-

u studenom je otvorena izložba „Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu“ (11.11.), povodom obilježavanja
100-te obljetnice završetka rata. Pripreme za izložbu trajale su nešto manje od godinu dana, a u istraživanjima
i realizaciji izložbe su sudjelovali profesori povijesti iz obližnjih škola s učenicima i lokalni kroničari.
Građa je posuđena od privatnih kolekcionara i Hrvatskog povijesnog muzeja. Na izložbi je prikazan popis
stradalih i ranjenih vojnika s područja Brdovca, Zaprešića, Marije Gorice, Rozge, Dubravice, Pušće, Luke,
Bistre i Jakovlja. Ta je izložba po prvi puta rasvijetlila do sada nepoznato povijesno razdoblje našeg kraja.
Na otvorenju su govorili ravnateljica muzeja Silvija Limani i načelnik Općine Brdovec Alen Prelec, a stručni
osvrt dao je dr.sc. Alan Labus, povjesničar i dogradonačelnik Grada Zaprešića. Otvorenje izložbe obogaćeno
je kostimiranim programom Hrvatskog saveza arheologa i posebno osmišljenim jelovnikom za domijenak.
Izložba je sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije i Općine Brdovec. O izložbi je snimljen prilog za TV
Zapad (emisija Našim krajem, 14.11.), te za HRT (emisija Dobro jutro, Hrvatska, 22.11.), te su objavljeni članci
u Zaprešićkom kraju (studeni 2018, br. 15) i Prigorskom kaju (prosinac 2018, br. 318).

-

u prosincu je u okviru izložbe „Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu“ održano predavanje „Hrvatska u
Prvom svjetskom ratu“ prof.dr.sc. Željka Holjevca s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

-

u prosincu su Zagrebačkoj županiji predana izvješća o izvršenim programima u 2018. godini.

-

u prosincu je za HRT snimljen prilog o radionicama tradicijske kulture u Muzeju Brdovec, emitiran u emisiji
Dobro jutro,Hrvatska (22.12.2018).

-

u prosincu je održana radionica izrade božićnih ukrasa u Područnoj školi Drenje Osnovne škole Ivana Perkovca
(21.12.).

-

u prosincu je Ministarstvo kulture RH objavilo dio rezultata za financiranje programa u 2019. godini. Muzeju
Brdovec odobreni su programi: Ciklus tradicijskih radionica i Izdavanje vodiča kroz stalni postav za djecu.
Očekuju se još rezultati za arheološka istraživanja, otkup građe iz dvorca Vranyczany u Laduču, te za kapitalne
investicije (nastavak radova – adaptacija podruma).

-

bez obzira na radove na zgradi, uspjeli smo u 2018. godini održati 5 izložbi, 4 manifestacije, 19 radionica,
popisati i fotografirati preko 32.000 predmeta u arheološkoj zbirci i istražiti 2 nalazišta, preseliti sav inventar
podruma (cca 400 m2) te pripremiti materijale za izradu web stranice i prevesti ih na engleski jezik. Muzej je u
2018. godini kroz različite programe posjetilo 1270 posjetitelja.
Ravnateljica Muzeja Brdovec
Silvija Limani, mag. povijesti umjetnosti i anglistike
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 80., točka 4. i članka 81. točka 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12,
121/16) i članka 39. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 15. sjednici, održanoj
29.1.2019. donosi
ZAKLJUČAK
o prestanku mandata vijećnika
I.
Karlu Prahinu, OIB: 46412323951, rođenom 15.08.1986. iz Prigorja Brdovečkog, Zagrebačka 65, prestaje
mandat člana Općinskog vijeća Općine Brdovec radi prestanka prebivališta na području općine Brdovec, dok istovremeno
njegovoj zamjenici ĐURĐICI BENETA, PRUDNICE, ULICA ANTE KOVAČIĆA 53, rođ. 20.09.1950, OIB:
97581001456, počinje mandat.
II.
Temeljem članka 81. t. 3. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16), a u svezi s člankom 80. st.
1. t. 4. Zakona i prestanku mandata po njegovoj sili zbog promjene prebivalište s područja općine Brdovec vijećnika
Općinskog vijeća Općine Brdovec Karla Prahina, sukladno članku 81. stavku 3. Zakona i na temelju dobivenih 9
mandata za kandidacijsku listu SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE–SDP i HRVATSKA STRANKA
UMIROVLJENIKA–HSU, na lokalnim izborima 2017. godine, predložili su Đurđicu Beneta kao zamjenicu i neizabranu
kandidatkinju s iste liste s koje je izabran i prije navedeni kandidat kojem je mandat radi prebivališta prestao po sili
zakona.
III.
Utvrđuje se da je Karlu Prahinu prestao mandat vijećnika Općinskog vijećnika iz razloga navedenih u točki I.
i II. ovog Zaključka, danom prestanka prebivališta, a njegovoj zamjenici ĐURĐICI BENETA, OIB: 97581001456,
PRUDNICE, ULICA ANTE KOVAČIĆA 53; rođ. 20.09.1950. počinje mandat vijećnice Općinskog vijeća.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01
URBROJ: 238/03-03/07-19-8
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17), članaka 23. i 29. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova
upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju
jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ broj 143/08, 105/09,
52/10 i 53/12) i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), općinski načelnik Općine
Brdovec dana 29.01.2019., donosi
PRAVILNIK
o službenoj iskaznici i opremi
prometnog redara Općine Brdovec
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o službenoj iskaznici i opremi prometnog redara Općine Brdovec (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) propisuje se oblik, sadržaj i način izdavanja službene iskaznice i opreme prometnog redara Općine Brdovec,
kao i obveza vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i značkama.
Članak 2.
Prometnom redaru koji završi stručno osposobljavanje po programu iz članka 9. Pravilnika o uvjetima za
obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada
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te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika, te nakon izdanog
uvjerenja iz članka 21. navedenog Pravilnika, Općinski načelnik Općine Brdovec izdaje službenu iskaznicu i opremu
prometnog redara Općine Brdovec.
Članak 3.
Evidencija izdanih službenih iskaznica vodi se u Upravnom odjelu za opće, pravne, komunalne i društvene
poslove.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime prometnog redara kojem je izdana službena iskaznica,
broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, potpis primatelja, te odjeljak za napomene.
Članak 4.
Službena iskaznica prometnog redara se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova
nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te
poslova upravljanja prometom, a oprema se može koristiti i za obavljanje poslova komunalnog redara, odnosno nadzora
komunalnog reda.
Članak 5.
Službena iskaznica izrađuje se tehnikom „plastificiranja“, zaštitnom plastičnom folijom preko papira pravokutnog
oblika veličine 85 x 55 milimetara, s podlogom u bijeloj boji.
Službena iskaznica sadrži:
1. na prednjoj strani:
- grb „Republike Hrvatske“,
- naziv „Republika Hrvatska“,
- grb „Općina Brdovec“
- naziv „Općina Brdovec“,
- naziv „Službena iskaznica“,
- mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 milimetra,
- ime i prezime prometnog redara,
- broj iskaznice.
2. na stražnjoj strani:
− tekst koji glasi:
„Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti obavljati poslove nadzora nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja
prometom, propisane člankom 5. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17),“
− evidencijski broj iskaznice,
− datum izdavanja iskaznice,
− pečat i potpis općinskog načelnika Općine Brdovec.
Članak 6.
Oprema prometnog redara uz iskaznicu reguliranu prethodnim člankom ovog Pravilnika sastoji se i od
reflektirajućeg prsluka.
Troškovi nabave opreme i izrade iskaznice prometnog redara podmiruju se iz proračuna jedinice lokalne
samouprave.
Članak 7.
Reflektirajući prsluk (standardni reflektirajući prsluk koji se koristi u prometu) izrađuje se od tkanine fluorescentne
reflektirajuće boje.
Na reflektirajućem prsluku mora jasno biti prošiven ili otisnut naziv „Općina Brdovec“ i naziv „Komunalnoprometni redar.“
Članak 8.
Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.
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Članak 9.
Prometni redar koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez službene iskaznice, dužan je o tome
odmah izvijestiti Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove.
Nova službena iskaznica izdat će se nakon što je stara službena iskaznica oglašena nevažećom u „Narodnim
novinama“.
Članak 10.
Prometni redar kojem prestane radni odnos u Općini Brdovec, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku
radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto službenu iskaznicu vratiti Upravnom odjelu za opće,
pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Brdovec“.
KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 238/03-01/09-19-02
Brdovec, 29. 01. 2019.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
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Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

