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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32., a u svezi s člankom 50. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13 i 02/18) i članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj 26.3.2019. donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine
I.
		Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine.
		
Izvješće o radu općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
		

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-24
							
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 26.3.2019., podnosi

IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC
za razdoblje srpanj - prosinac 2018.

Brdovec, ožujak 2019.
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Poštovane vijećnice i vijećnici,
po već ustaljenoj praksi, a i obvezi, u kratkim crtama ću iznijeti najbitnije aktivnosti u razdoblju srpanj
– prosinac 2018. godine.
Ova druga polovica 2018. godine, odnosno izvještajno razdoblje, dijelom se odnosi na ljetno razdoblje
koje karakteriziraju visoke temperature i vrijeme godišnjih odmora, što se reflektiralo i na naše aktivnosti,
s naglaskom na komunalnu djelatnost, što i je prvenstvena zadaća (regulirana i zakonom) jedinica lokalne
samouprave. Tako je i ovo 6-mjesečno izvještajno razdoblje obilježeno ekološkim i komunalnim temama.
• Kao papiga ponavljam i ponavljat ću u nedogled na ekološku svijest naših mještana, na stanje
naših „zelenih otoka“, koje je zabrinjavajuće i to zahvaljujući malom broju nesavjesnih ljudi
koji nepropisnim odlaganjem svog otpada zagađuju i onečišćuju značajan broj ovih „zelenih
oaza“, u čije postavljanje smo uložili ne mala proračunska sredstva, zajedno s komunalnim
poduzećem Zaprešić d.o.o. i Fondom za zaštitu okoliša. Veselili smo se i nadali da smo time
riješili ovaj značajan segment komunalnog standarda u oblasti selektivnog odlaganja otpada.
Nadali se i – razočarali. Sada nam ostaje još jedna nada koja će, nadam se, ipak donijeti
ekološki bolje vrijeme, a to je završetak reciklažnog dvorišta u Ključu Brdovečkom. Naime,
završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Ključu Brdovečkom. Projekt izgradnje reciklažnog
dvorišta financiran je sredstvima Općine Brdovec i Ministarstva zaštite okoliša i energetike
iz Kohezijskog fonda Europske unije. Reciklažno dvorište nalazi se u Ključu Brdovečkom,
Ulica Mihovila Krušlina bb, na prostoru poduzetničke zone. Dvorištem će upravljati trgovačko
društvo „Zaprešić“ d.o.o. koje je zaduženo za gospodarenje otpadom na području općine
Brdovec. Stanovnici općine moći će tijekom cijele godine besplatno odlagati otpad različitih
vrsta uz predočenje osobne iskaznice, a primat će se prethodno razdvojeni otpad posebnih vrsta
poput plastike, stakla, papira, krupnog otpada, tekstila, elektroničke opreme, problematičnog
i drugog korisnog otpada. Otpad će potom biti otpreman na odlagalište otpada u Zaprešiću,
gdje je omogućeno trajno skladištenje i daljnja uporaba otpada. Realizacija projekta izgradnje
reciklažnog dvorišta Općine Brdovec, vrijednosti 2.300.000,00 kn, krenula je u studenom 2017.
godine. U sklopu prethodno odrađenih aktivnosti, poput uspostave razvrstavanja na kućnom
pragu te postavljanja „zelenih otoka“ u svakom naselju, reciklažno dvorište označava nastavak
nastojanja Općine Brdovec za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Stoga,
u skladu sa sloganom projekta: Ne bacajte, reciklirajte, zemlja koju imamo ima ograničene
resurse i nakon nas, na njoj ostaju naši potomci!
• Izvedeni su radovi na sanaciji velikog klizišta u Vukovom Selu. Stoga je uvedena privremena
regulacija prometa, a završetak najvećeg dijela radova bio je krajem kolovoza.
• Najznačajniji projekt prošle godine svakako je početak uređenja Ulice Pavla Beluhana i Anićeve
u Brdovcu - u posao je uvedena tvrtka Pedom asfalti d.o.o., koji su, kao najpovoljniji izvođač,
dobili posao na uređenju ove dvije ulice. Radi se o zahtjevnom zahvatu koji će kvalitetno
bitno na bolje promijeniti stanje ulica, koje su značajno prometno opterećene obzirom da vode
prema groblju, odnosno prema gradu Zaprešiću. Krajem kolovoza krenuli su radovi na uređenju
Anićeve i Ulice P. Beluhana u Brdovcu. Radi se o zahtjevom i obimnom projektu u sklopu
kojeg će se kompletno urediti Anićeva i P. Beluhana (nogostup, odvodnja, novi asfalt, okoliš).
Po završetku radova dobit će se zavidno uređene značajne prometnice za cijelu općinu, ne
samo mjesto Brdovec, koje su poveznica općine s gradom Zaprešićem u sjeveroistočnom dijelu
i pravcu prema groblju, srednjoj školi, Zaprešiću d.o.o. i ostalim lokacijama. O problemima
koji su nas sustavno pratili sam vas redovito izvještavao te ih ovdje neću posebno naglašavati,
obzirom su općepoznati.
• Započeli su radovi na rekonstrukciji i uređenju objekta područne škole u Laduču, koja je bila
u izuzetno lošem stanju u dio za dječji vrtić, a dio i dalje za područnu školu. Tako su u jednom
objektu objedinjene dvije ustanove školskog i predškolskog odgoja, sa uređenim okolišem.
Nakon izvođenja radova, određeno vrijeme moralo je biti utrošeno i za prikupljanja atesta što
je izuzetno zahtjevno, ali i izuzetno bitno. Zajedno s vrtićem u Zaprešiću i školom, pripremana
je i ishođena sva potrebna dokumentaciju za početak rada vrtića.
• Kao i prethodnih godina, nastavljeno je sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata,
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sufinanciranje školske prehrane, stipendiranje učenika i studenata, potpore novorođenoj djeci
naše općine te ulaganje u objekte predškolskog i školskog odgoja bilo samo iz općinskog, bilo
iz proračuna Zagrebačke županije
Nastavljen je projekt asfaltiranja općinskih cesta, asfaltirano je novih 10 tisuća kvadrata. Time
smo još bliži realizaciji zacrtanog projekta asfaltiranja neasfaltiranih ulica u kojima žive naši
mještani.
Temeljem poziva i apela mještana iz nekih naših mjesta pokrenuli smo akciju zaprašivanja
komaraca. Samo podsjećam da je provedena i sustavna deratizacija. Upozoreni su i zamoljeni
svi naši mještani na postupanje i ponašanje u skladu sa apelom i naputkom Zavoda za javno
zdravstvo, a koji smo objavili na našoj web stranici i oglasnim pločama. Njime se upozorava na
radnje koje treba poduzeti kako bi se onemogućilo stvaranje uvjeta za razmnožavanje komaraca
i čime možemo preduhitriti njihovu najezdu i ugrožavanje kvalitete života mještana. Akcije
zaprašivanja komaraca išla je u dvije faze: akcija larvicidnog tretmana dezinsekcije komaraca
i akcija dezinsekcije adulticidnim tretmanom (zamagljivanje sa zemlje – ručno – dvije do tri
žarišne točke),
U sklopu svih tih komunalnih aktivnosti ističem angažman Komunalnog gospodarstva Brdovec
d.o.o. koje je raspoloživom opremom kontinuirano na terenu, temeljem utvrđenih planova i
programa rada, ali i po pozivima mještana. Tako je, između ostalog, provedena i akcija sadnje
drveća na općinskim javnim površinama, kako bi se dodatno pridonijelo ljepšem izgledu naših
mjesta i dodatnim zelenilom oplemenilo naš okoliš.
Od ostalih komunalnih aktivnosti svakako je postupanje i reagiranje, posebno u ljetnim
mjesecima, na brojne pozive naših mještana zbog zapuštenosti i zaraslosti privatnih
poljoprivrednih parcela i domaćinstava na kojima raste korov i opasni alergeni (ambrozija).
Zbog toga općinske službe šalju veliki broj upozorenja neodgovornim vlasnicima sa zahtjevom
za postupanje. Određeni broj nam se povratno javi i postupi po zahtjevu, ali ima i onih koji se
ogluše i prisiljeni smo na sankcioniranje, temeljem naših općinskih akata.
U listopadu je raspisan postupak javne nabave radova rekonstrukcije, modernizacije i upravljanje
sustavom javne rasvjete Općine Brdovec, postupak je završen i slijedi potpisivanje ugovora.
Pred Dan Svih svetih na naša dva groblja Laduč i Javorje postavljeni su informativni panoi
s planovima groblja te kratkom poviješću groblja, odnosno crkava u čijem okruženju su
ona i formirana. Svaki pano je "oživljen" QR kodom koji omogućava građanima pristup
informacijama putem pametnih telefona, odnosno na jednostavan način moći će pronaći traženo
grobno mjesto i pokojnike koji tamo počivaju.
Temeljem odluka Općinskog vijeća pokrenut je i postupak nabave usluga zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta i javnih površina (sezona 2018(2019.), zatim izmjene Statuta koje se
prvenstveno odnose na promjenu broja članova u vijećima mjesnih odbora, odnosno njihovom
smanjenju, a u cilju predstojećih izbora za nova vijeća mjesnih odbora.
Donesena je odluka o davanju suglasnosti općine, kao suvlasnika objekta, za prenamjenu
prostora, odnosno preseljenje ljekarne iz Harmice u Šenkovec. Obzirom da su i ambulante
opće prakse i stomatološka smještene u istoj zgradi, to bi značajno olakšalo nabavu lijekova
pacijentima ovih ambulanti.
U ovom izvješću svakako moram spomenuti još jednu bitnu temu: naime, od svih mogućih
revizija i kontrola poslovanja koje se, bilo temeljem prijava ili redovno, provode u Općini
Brdovec i uvijek s pozitivnim ishodom za Općinu, moram spomenuti da je provedena državna
revizija općinskog poslovanja, kao najsveobuhvatnija, najdetaljnija i najjača od svih i to od
strane Državnog ureda za reviziju, koja je trajala ukupno 5 mjeseci, skoro svakodnevno.
Dobiveno je bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja. To
pojednostavljeno znači da je Općina Brdovec apsolutno i u potpunosti poslovala u skladu sa
svim zakonskim propisima. Ovakvo pozitivno mišljene je zaista za pohvalu, obzirom se rijetko
čuje da ga je netko dobio. Zahvaljujem ovim putem svima koji su zaslužni za to, a prvenstveno
Općinskom vijeću koje donosi kvalitetne odluke i službama koje provode poslovanje.
Jesen i blagdansko vrijeme, kao i uvijek, obilovalo je nizom kulturnih i društvenih događanja:
Tako je u znak sjećanja na Gordana Lederera održan Festival domoljubnog filma za 2018. godinu
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u sklopu kojeg je u kino-dvorani prikazan film „55“; u Muzeju Brdovec otvorena je izložba
povodom obilježavanja 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata; tradicionalno i prigodno
obilježeno je Martinje; u OŠ Pavao Belas održana je 6. večer kajkavske poezije u organizaciji
Udruge Vladimir Maleković; svečanom sjednicom i popratnim događanjima obilježen je Dan
Laduča. Obilježen je blagdan Sv. Nikole kojom prigodom su naši najmlađi stanovnici, jer su bili
dobri tijekom godine, u organizaciji mjesnih odbora dobili poklone zaštitnika djece i pomoraca
Sv. Nikole. Uslijedilo je adventsko vrijeme uz izuzetnu aktivnost Mjesnog odbora Ključ i
Udruge žena i mladih Ključanke s izuzetno bogatim popratnim programom. Tradicionalno se
pale svijeće na adventskom vijencu u Javorju. Održan je tradicionalni božićni koncert Općine
Brdovec „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.
Ističem da su u ovom izvješću istaknuti najbitniji i najvažniji projekti na kojima smo tijekom 2018. godine
radili. Nabrajati ostale, „manje“, ali ne i manje važne aktivnosti i programe, oduzelo bi zaista puno vremena
i papira, a i smatrao sam da to i nije za posebno isticanje, odnosno da smo tu, radimo za dobrobit naše općine
i naših mještana, što je naša obveza i dužnost. O njima i s njima su naši vijećnici upoznati kroz brojne točke
dnevnog reda sjednica Vijeća i moja uvodna obrazloženja. Smatram da nam je 2018. godina bila uspješna
u realizaciji naših programa, da imamo jedan kontinuitet u tome i da u tom ritmu trebamo nastaviti u ovoj i
slijedećim godinama.
U ovom izvještajnom razdoblju održane su četiri sjednice Općinskog vijeća, kvalitetno pripremljene od
strane naših stručnih službi te doneseno niz kvalitetnih općinskih akata, rezultat čega je sve navedeno u
ovom izvješću, naravno temelj svega je prihvaćen proračun za 2018. godinu. Za sve to učinjeno i realizirano
zamjetan doprinos dali su naši mjesni odbori, udruge, ovo Vijeće, Kolegij načelnika, donačelnici i općinske
službe te im svima na tome zahvaljujem, sa zamolbom da i dalje nastavimo tim tempom na korist mještana
naše općine.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), a u svezi s člankom
19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 16. sjednici
održanoj dana 26.3.2019. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg i Revizorskog izvješća o poslovanju
Komunalnog Gospodarstva Brdovec d.o.o.
za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Godišnje i Revizorsko izvješće o poslovanju Komunalnog Gospodarstva Brdovec d.o.o. za
2018. godinu.
Godišnje i Revizorsko izvješće o poslovanju Komunalnog Gospodarstva Brdovec d.o.o. za 2018.
godinu sastavni su dio ove Odluke.
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II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-02
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18) i

članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18), Općinsko vijeće na svojoj 16.
sjednici održanoj 26.3. 2019. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
općine Brdovec u 2018. godini
I.
		Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Brdovec od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.
		
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: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-03
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
								
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Na temelju stavka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18), 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 01.01.2018. DO 31.12.2018.
Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Brdovec u 2018. godini na svojoj 5. sjednici održanoj 30.11.2017. godine, I. izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture donesene su na 12. sjednici održanoj 13.11.2018. godine te su donesene i
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na 14. sjednici održanoj
27.12.2018. godine.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture podnosi se za cjelokupan Program
održavanja sa svim njegovim izmjenama, a za djelatnosti iz članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tijekom 2018. godine izvršen je Program održavanja komunalne infrastrukture u dijelu redovnog i
pojačanog održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:
1. Za zimsku službu po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 675.000,00 kn, a utrošeno je
574.994,55 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

92.069,63 kn

4.7

Komunalna naknada i NUV

482.924,92 kn

2. Za održavanje groblja i ispraćajnog mjesta u Javorju predviđena su sredstva u iznosu od 52.700,00
kn, a utrošeno je 52.400,62 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prihodi od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z,
eks.šlj. i spom)

17.179,75 kn

4.6

prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta

35.220,87 kn

3. Za održavanje groblja u Laduču predviđena su sredstva u iznosu od 92.600,00 kn, a utrošeno je
92.365,68 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prihodi od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z,
eks.šlj. i spom)

21.075,00 kn

4.6

prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta

71.290,68 kn

4. Za održavanje općinskih cesta po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 1.560.000,00 kn,
a utrošeno je 1.480.492,70 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

1.179.371,70 kn

4.7

Komunalna naknada i NUV

301.121,00 kn

a) Za održavanje makadamskih cesta nasipavanjem kamenim materijalom, na području općine Brdovec,
prema zahtjevima i potrebama utrošeno je 1.346.054,04 kn.
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b) Za pojačano održavanje – stavljanjem
novog asfaltnog sloja, odnosno sanaciju udarnih rupa
na postojećem asfaltu utrošeno je 134.438,66 kn.
Tabelarni prikaz:
rb.

2

MO PRIGORJE
Galičkovo

9,36

Mačkovec

87,93

UKUPNO:

97,29

36,00

MO ZDENCI

156,40

MO LADUČ

289,12

MO JAVORJE

63,55

MO DRENJE

NAZIV ULICE
m

MO PRUDNICE

137,97

MO KLJUČ

714,46

MO V. SELO

0

MO HARMICA

0

SVEUKUPNO:

1665,85

VRIJEDNOST RADOVA
(S PDV-om)

MO BRDOVEC
Bregovita

6,40

Klinčićeva

1,75

Beluhanova

86,00

Bregovita

76,91

UKUPNO:

171,06

Mokrička

36,00

UKUPNO:

36,00

DVD Zdenci

156,40

UKUPNO:

156,40

Vranicanijeva

252,00

Put Šljivovac

25,12

MO PRUDNICE

0

MO ŠENKOVEC

134.438,66 kn

5. Za kupnju i postavljanje prometne
signalizacije predviđena su prema
proračunu sredstva u iznosu od 64.000,00
kn, a utrošeno je 62.400,00 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prihodi od imovine (kta oroč.,konc,
zak.polj.z, eks.šlj. i spom)

62.400,00 kn

MO ZDENCI

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 500.000,00 kn, a utrošeno je 422.991,09
kn.

MO LADUČ

Jurišićeva

12,00

UKUPNO:

289,12

Društveni dom

63,55

UKUPNO:

63,55

MO JAVORJE

MO DRENJE
UKUPNO:

0

Golubićeva

103,25

IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.7

Komunalna naknada i NUV

422.991,09 kn

7. Za
održavanje
sustava
odvodnje
atmosferskih voda prema proračunu
predviđena su sredstva u iznosu od
871.700,00 kn, a utrošeno je 661.831,00
kn.

MO ŠENKOVEC
Šintićeva

34,72

UKUPNO:

137,97

Zanatska
M. Krušlina

649,56
64,90

UKUPNO:

714,46

MO KLJUČ

MO VUKOVO
SELO

UKUPNO:

0

UKUPNO:

0

MO HARMICA

REKAPITULACIJA

MO PRIGORJE

97,29

MO BRDOVEC

171,06

IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prihodi od imovine (kta oroč.,konc,
zak.polj.z, eks.šlj. i spom)

59.271,25 kn

4.7

Komunalna naknada i NUV

602.559,75 kn

8. Za uređenje javnih zelenih površina
(košnja, sadnja bilja i sl.) prema proračunu
predviđena su sredstva u iznosu od
650.000,00 kn, a utrošeno je 611.948,29
kn.
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IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

611.948,29 kn

9. Za korištenje cestovnog zemljišta – Hrvatske ceste prema proračunu predviđena su sredstva u
iznosu od 2.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.1

Prihodi od poreza i komp.mjere

00,00 kn

10. Za male komunalne akcije prema proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 70.200,00 kn, a
utrošeno je ukupno 15.770,21 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.1

Prihodi od poreza i komp.mjere

15.770,21 kn

Pregled realiziranih iznosa malih komunalnih akcija prema mjesnim odborima
REDNI
BROJ

MJESNI
ODBOR

REALIZIRANI
IZNOS

1

Brdovec

0,00

2

Javorje

2.500,00

3

Zdenci Brdovečki

0,00

4

Prudnice

214,64

5

Drenje Brdovećko

0,00

6

Ključ Brdovečki

0,00

7

Šenkovec

0,00

8

Harmica

1.348,01

9

Prigorje Brdovečko

4.020,06

10

Laduč

400,00

11

Vukovo Selo

7.287,50

KLASA: 022-05/19-10/02
URBROJ: 238/03-03/07-19-1
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 26.3.
2019. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Program građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Program građenja komunalne infrastrukture od 01.01.2018. godine do
31.12.2018. godine.
Izvješće o izvršenju Program građenja komunalne infrastrukture sastavni je dio ove Odluke.
II.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-04
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
								
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
							

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) 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 GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 6. sjednici, održanoj 27.12.2017. godine, donijelo je
Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2018. godini.
Tijekom 2018. godine, Program je izvršen kako slijedi:
1. Za asfaltiranje nerazvrstanih ulica po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 751.000,00 kn, a
utrošeno 750.444,39 kn (prema Tabeli 1. u prilogu).
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.8

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.
gradnju

750.444,39 kn
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Prilog: Tabela 1.
NAZIV MJESTA I ULICE

PREMA UGOVORU

IZVEDENO

Količina m

Količina m2

Streljačka

750

399,15

Vatrogasna

0

217,30

RB

2

1.

VUKOVO SELO

2.

KLJUČ BRDOVEČKI

3.

Mokrička

1600

1116,40

Zanatska ulica 11c

330

349,45

Zanatska ulica 17b

330

351,74

Zagrebačka odvojak

240

250,26

Ivana Jurišića (Boutek drugi dio)

390

344,05

Glogovićeva

1770

1885,50

Braće Žagmeštra do kbr. 17

165

226,61

240

350,14

Popov Breg

144

0

Deponij zimske službe

600

571,57

Parkiralište nasuprot crkve

390

624,80

Parkiralište nasuprot crkve

0

61,00

LADUČ

4.

PRIGORJE BRDOVEČKO
Odvojak kod Špire

5.

BRDOVEC

6.

JAVORJE

7.

Prigorska do kbr. 27

300

233,74

Odvojak Dragutina Butorca

180

357,70

Pavla Belasa da kbr. 2c

300

335,07

Nogostup kod Društvenog doma Javorje

370

0

Savska cesta – odvojak kbr. 13 i 15

270

294,50

Žumberačka ulica

1100

1041,34

165,00

214,24

Ulica Jasenova do kbr. 14 i 18

300

273,83

Stanka Topola – odvojak kod kbr. 27

150

172,96

300

304,90

1350,00

1331,70

11.734,00

11.307,95

751.000,00 kn

750.444,39 kn

PRUDNICE

8.

ŠENKOVEC

9.

DRENJE BRDOVEČKO

Prozorska – I. odvojak

10.

ZDENCI BRDOVEČKI
Praha – odvojak kbr. 10A
Širanovićeva – odvojak uz prugu
UKUPNO m :
2

UKUPNO HRK (S PDV-om):

2. Za izgradnju i proširenje groblja u Javorju po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 169.024,07
kn, a utrošeno je 6.750,00 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.9

Ostali prihodi

6.750,00 kn

3. Za izgradnju i proširenje groblja u Laduču po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 223.000,00
kn, a utrošeno je 46.260,63 kn.
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IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.6

Prihodi od grobarine, grobnih mjesta, korišt.
mrtvačnice

46.260,63 kn

4. Za izgradnju nogostupa po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 1.614.467,96 kn, a utrošeno
je 1.304.128,57 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

1.9

Ostali prihodi

804.128,57 kn

4.8

komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.
gradnju

00,00 kn

5.2

Pomoći od županije

500.000,00

5. Za izgradnju plinske mreže po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, a utrošeno
je 00,00 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prih.od imovine (kta oroč.,konc,zak.polj.z,eks.
šlj. i spom)

00,00 kn

6. Za izgradnju kanalizacijske mreže po proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, a
utrošeno je 00,00 kn.
IZVOR

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA

IZNOS

4.1

Prih.od imovine (kta oroč.,konc,zak.polj.z,eks.
šlj. i spom)

00,00 kn

KLASA: 022-05/19-10/01
URBROJ: 238/03-03/07-19-2
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
						
								

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju stavka 3. članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj
86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na 16. sjednici održanoj 26.3.2019. usvaja načelnikovo
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018. godinu
Članak 1.
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.
godinu planiran je utrošak sredstava od spomenute naknade za izradu prostornih planova kojima se propisuju
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uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje
infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s proračunom Općine Brdovec u iznosu od 80.000,00 kn.
Članak 2.
Ostvaren, realiziran prihod od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2018.godini je iznosio
61.835,92kn.
Članak 3.
Iznos planiran Programom o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2018. utrošen je prema Programu.
Članak 3.
Ovo Izvješće koje je podnio načelnik, a usvaja Općinsko vijeće, stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-05

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju stavka 2. članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), stavka 2. članka 4.
Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 142/13) i članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj
03/13 i 02/18), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu.
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.
II.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19- 10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-06
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Na temelju stavka 2. članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), stavka
2. članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 142/13) i članka 48. Statuta općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), načelnik Općine Brdovec, podnosi
IZVJEŠĆE
O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA 2018. GODINU
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 27. sjednici održanoj 01.03.2016. godine, donijelo je Odluku
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (Glasnik Općine Brdovec broj 1/16 - dalje u tekstu: Odluka).
Na temelju stavka 2. članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), stavka 2.
članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 142/13), dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj
agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake
tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 2. Odluke, agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
• minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

1.

•

sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

•

suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

•

korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

•

održavanje organske tvari u tlu,

•

održavanje povoljne strukture tla,

•

zaštita od erozije.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove piše upozorenja o obvezi redovitog
obrađivanja i održavanja poljoprivrednih zemljišta kao što su pašnjaci i oranice te upozorenja o održavanju
voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju, odnosno privedenom poljoprivrednoj proizvodnji.
2.

Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjeg raslinja

Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove, poslao je pisana upozorenja te je
pokrenuo upravne postupke protiv vlasnika zemljišta zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta,
od čega su velika većina njih rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih.
Osim što predmetne akcije Općine imaju konkretne rezultate, na taj se način ne manje bitnim naglašava
kako iste bitno utječu na svijest mještana o njihovoj obvezi, obzirom na Zakonske obveze koje govore o tome
da vlasništvo na nekretninom, osim prava, predmnijeva i obveze vlasnika.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih i problematičnih imovinsko pravnih odnosa, tj. što na
nekim česticama ima više suvlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske ili im je boravište nepoznato,
ili su u zemljišnim knjigama upisani pokojnici obzirom da nasljednici nisu ispunili zakonsku obvezu prijepisa
prava vlasništva na svoje ime i u svoju korist.
3.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pesticida koji se mogu primijeniti direktno na štetnika
i indirektno, poprskati biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti. Općina Brdovec javno objavljuje organizirana
predavanja i radionice u vezi sa korištenjem pesticida, dok je obveza dobavljača, da ih prodaju samo ovlaštenim
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osobama koje posjeduju dopuštenje.
4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka i gospodarskog otpada

Općina Brdovec propisala je Odlukom obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve. Ukoliko
se prilikom nadzora komunalnog reda ustanovi da je zemljište onečišćeno, Upravni odjel, pisanim putem
šalje vlasnicima upozorenja o onečišćenom zemljištu. Spaljivanje je Odlukom zabranjeno, osim u izuzetnim
prilikama kada se moraju poštivati mjere zaštite od požara. Jedna od mogućnost uklanjanja suhih ostataka je
zaoravanje ili deponiranje suhog sadržaja u kontejnere na Zelenim otocima te u kontejnere na novootvorenom
reciklažnom dvorištu.
5.

Održavanje razine organske tvari u tlu

Općina Brdovec putem svoje web stranice javno objavljuje dostupna organizirana predavanja i
radionice u vezi poljoprivrednim zemljištem.
6.

Održavanje strukture tla

Općina Brdovec, uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održava u skladu
sa svojim mogućnostima prilaze poljoprivrednim zemljištima u proljeće odnosno na početku sezone te u
jesen odnosno na kraju sezone, kako bi prilazi bili što prohodniji u doba pojačanog provoza poljoprivredne
mehanizacije. Ujedno se savjetuje da se korištenje poljoprivrednih strojeva što manje koristi u kišna vremena
kako se putevi, pa tako i sama poljoprivredna zemljišta, što manje uništavaju.
7.

Zaštita od erozije

Na mjestima gdje postoji mogućnost erozije ili klizišta, Općina Brdovec provodi održavanje minimalne
pokrovnosti tla na javnim površinama te savjetuje vlasnike poljoprivrednih zemljišta o istom.
Vlasnicima
zemljišta preporuča se sadnja voćnjaka na strminama te zabranjuje potpuna sječa istih. Potpuno se odbijaju
zahtjevi za usmjeravanje (kanaliziranje) i ispuštanje oborinskih voda na zemljišta gdje postoji mogućnost
erozije.
ZAKLJUČAK
Područje Općine Brdovec je u velikom dijelu pokriveno zelenim površinama, od kojih su neke
zapuštene dugi niz godina, stoga nastoji aktivnim mjerama, utječući na svijest, potaknuti vlasnike i posjednike
zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Klasa: 022-05/19-10/01
Urbroj: 238/03-03/07-19-3
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem odgovarajuće primjene čl. 19. i 20. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i
članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće općine Brdovec
na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. 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: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-08
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
Temeljem odgovarajuće primjene čl. 19. i 20. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i
članka 48. Statuta Općine Brdovec Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), općinski
načelnik Općine Brdovec podnosi

I. UVOD

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Brdovec

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 2018. 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 2018. godine učinkovito i svrsishodno upravljalo istima pažnjom dobrog
gospodara.
Plan upravljanja je izvršen kako slijedi:
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UPRAVLJANJE CESTAMA
•

Kao i prethodnih godina, Općina je i u 2018. godine uložila znatna sredstva u asfaltiranje i održavanje cesta.
Izvješće o asfaltiranju cesta je sastavni dio Izvješća o Programu izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godine te se stoga neće detaljno obrazlagati u ovom izvješću.

•

Sukladno Zakonu o cestama i prema Proračunskim mogućnostima Općina Brdovec sustavno radi na rješavanju
imovinsko pravnih odnosa na cestama kojima upravlja, prvenstveno radi izgradnje komunalne infrastrukture.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA
•

Početkom godine načelnik Općine Brdovec raspisao je javni poziv političkim strankama za podnošenje zahtjeva
za privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora na području općine Brdovec u 2018. godini.

•

Što se tiče ostalih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brdovec, zakupnici se u odnosu na prethodne godine
nisu promijenili.

ULAGANJE U PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE
Ulaganje u društvene prostore vrši se u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Brdovec.
KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC d.o.o.
•

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. Općina Brdovec prenijela je imovinu vezano uz bivši Vlastiti
komunalni pogon u vlasništvo Komunalnog gospodarstva Brdovec d.o.o. Prerastanje Vlastitog komunalnog
pogona u Trgovačko društvo bio je dobar potez Općinskog vijeća koji je rezultirao ispravnijim radom, kao
i većim obuhvatom obavljanja poslova tog trgovačkog društva, podižući time vlastitim snagama standarda
mještana općine Brdovec. Što se tiče financijskih rezultata isti su u potpunosti prezentirani Općinskom vijeću.

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. Radovi na reciklažnom
dvorištu su završili u 2019. godini te je ono otvoreno u ožujku 2019. godine i sukladno Zakonu predano na
upravljanje pružatelju usluge.

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.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odgovarajuće primjene članka 19. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) te članka
32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 16.
sjednici održanoj dana 26.3.2019. donosi

PLAN

UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE BRDOVEC U 2019. GODINI
UVOD
Plan upravljanja imovinom Općine Brdovec donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika. Općina
Brdovec po treći put izrađuje godišnji Plan upravljanja imovinom u njenom vlasništvu. Plan za 2018. godinu donesen je
27.3.2018 godine i objavljen u Glasniku Općine Brdovec broj 07/18.
Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN
52/18).
Plan se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja općinskom imovinom te izvedbene mjere u svrhu
provođenja. Izvješće o provedbi Plana dostavljat će se do 31. ožujka tekuće godine Općinskom vijeću na usvajanje.
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 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.
Tijekom 2019. godine Općina Brdovec će u okviru upravljanja trgovačkim društvom obavljati sljedeće poslove:
1. Kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od 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
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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 2019. godini i to na način kako
slijedi.
Tijekom cijele godine, putem dogovorenog 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 te putem načelnika osnivati prava služnosti radi mogućnosti izgradnje komunalne infrastrukture.
Za poslovne prostore koji se daju u zakup (podobne s naslova sposobnosti da to budu), sukladno Odluci
Općinskog vijeća, jednom tijekom godine može se raspisati javni natječaj za davanje u zakup istih.
Društveni domovi i sportski objekti bit će dani na korištenje udrugama civilnog društva i javnim ustanovama, uz
sufinanciranje režijskih troškova sukladno udjelima u prostoru i uz sklapanje ugovora o korištenju prostora, te će se isto
regulirati kao potpora civilnom društvu. Također, Općina Brdovec će 2019. godine raspisati javni poziv temeljem kojeg
će političke stranke 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 katastarskoj čestici broj 1561 k.o. Brdovec u 2019. planira se gradnja Spomenika hrvatskim braniteljima u
Prigorju Brdovečkom za što će se raspisati javna nabava ukupne procijenjene vrijednosti od 610.000,00 HRK.
Na katastarskoj čestiti broj 854/82 i 854/83 k.o. Brdovec u 2019. planira se rekonstrukcija Bregovite ulice u
Brdovcu za što će se raspisati javna nabava ukupne procijenjene vrijednosti od 6.300.000,00 HRK, po ishođenju akata
za gradnju.
Na katastarskoj čestiti broj 124/6 k.o. Brdovec u 2019. planira se uređenje dječjeg igrališta u Laduču za potrebe
područne škole i dječjeg vrtića za što će se raspisati postupak jednostavne nabave ukupne procijenjene vrijednosti od
260.000,00 HRK.
Planirani su i ostali važni planovi, a sve sukladno javno objavljenom Planu nabave Općine Brdovec za 2019.
godinu na službenim internetskim stranicama te stranicama Elektroničkog oglasnika jednostavne nabave i Proračunu
Općine Brdovec za 2019. godinu.
PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA IMOVINE
-

U proračunu Općine Brdovec su osigurana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje:
uredskih prostora i ostalih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brdovec

-

održavanje nerazvrstanih cesta

-

održavanje groblja

-

održavanje javne rasvjete

-

održavanje javnih površina

-

održavanje društvenih domova u vlasništvu Općine Brdovec.

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: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-09
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13, 73/17 i 14/19) i članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko
vijeće općine Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brdovec za 2018. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2018.
godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2018.
godinu.
Članak 2.
Ova odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brdovec za 2018. godinu
dostavit će se Zagrebačkoj županiji.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-10

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

Na temelju članaka 20. i 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13, 73/17 i 14/19) 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 2018. 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.
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2. OPĆINA BRDOVEC
Na području općine Brdovec prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 11134 stanovnika.
BROJ KORISNIKA USLUGE (broj kućanstava + gospodarstvo) - stanje sa 31.12.2018.:
3. LOKACIJE I BROJ ZELENIH OTOKA

R.B.

NASELJA U KOJIMA
SE NALAZE ZELENI
ECO OTOCI

OPIS LOKACIJE ZELENOG
OTOKA

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

1

Vukovo Selo

Kod Vatrogasnog doma

P+S+PET+TEX+B

2

Harmica

Između Ulice I. Perkovca i
autobusnog okretišta

P+S+PET+TEX+B

3

Šenkovec

Kod bivšeg diskonta Sutla

P+S+PET+TEX+B

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

6

Prigorje Brdovečko

Kod ambulante Doma zdravlja

P+S+PET+TEX+B

7

Laduč

Ulica Putine

P+S+PET+TEX+B

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

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. KOLIČINE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU PRUŽATELJA USLUGE ZAPREŠIĆ
d.o.o.
(Prema očevidniku o nastanku i tijeku otpada (ONTO)- zbirni podaci za količine svih vrsta otpada na
cijelom području kojem Zaprešić d.o.o. vrši uslugu)
			
UKUPNE KOLIČINE OTPADA PRIKUPLJENOG PUTEM PRUŽATELJA USLUGE - sakupljene
iz kućanstava, gospodarstva i sa zelenih otoka. Podaci o vrstama i količinama odvojeno prikupljenog otpada:
Od 01.01.2018. do 30.06.2018.
KLJUČNI BROJ OTPADA

OZNAKA
NAČINA

PREUZIMATELJ

15 01 07 staklena ambalaža

e-PL-O

Vetropack Straža tvornica stakla d.d.

37.180,00

16 01 03 otpadne gume

e-PL-O

Gumiimpex - Gumi reciklaža i
proizvodnja d.o.o.

3.840,00

20 01 01 papir i karton

e-PL-O

DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o.

351.858,00

20 01 11 tekstil

e-PL-O

Z.I.T.O. d.o.o.

53.310,00

KOLIČINA (kg)
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20 01 36 odbačena električna i
elektronička oprema

e-PL-O

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

12.980,00

20 01 39 plastika

e-PL-O

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

283.220,00

20 03 07 glomazni otpad

e-PL-O

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

132.820,00

20 03 01 miješani komunalni
otpad

e-PL-O

Zaprešić d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti

20 02 02 zemlja

e-PL-O

Zaprešić d.o.o.

3.361.750,00
529.150,00

UKUPNO :

4.766.108,00

Od 01.07.2018. do 31.12.2018.
KLJUČNI BROJ OTPADA

OZNAKA
NAČINA

PREUZIMATELJ

15 01 07 staklena ambalaža

e-PL-O

Vetropack Straža tvornica stakla d.d.

59.120,00

16 01 03 otpadne gume

e-PL-O

Gumiimpex - Gumi reciklaža i
proizvodnja d.o.o.

4.540,00

20 01 01 papir i karton

e-PL-O

DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o.

383.710,00

20 01 11 tekstil

e-PL-O

Z.I.T.O. d.o.o.

60.970,00

20 01 36 odbačena električna i
elektronička oprema

e-PL-O

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

31.120,00

20 01 39 plastika

e-PL-O

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

295.930,00

20 03 07 glomazni otpad

e-PL-O

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

356.260,00

20 03 01 miješani komunalni
otpad

e-PL-O

Zaprešić d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti

20 02 02 zemlja

e-PL-O

Zaprešić d.o.o.

KOLIČINA (kg)

3.266.514,00
373.250,00

UKUPNO :

4.831.414,00

5. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Brdovec,
sukladno Zakonu 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

7

5

OPĆINA BRDOVEC

11
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- PRUDNICE

223

209

5

- LADUČ

544

498

- DRENJE

200

- KLJUČ

4

3

1

32

7

6

1

192

4

1

3

191

176

8

2

4

- HARMICA

94

80

6

4

4

- ŠENKOVEC

244

216

18

4

5

- VUKOVO SELO

171

165

1

3

2

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 31.12.2018. 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
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.
Reciklažno dvorište za područje općine Brdovec u Ključu Brdovečkom je izgrađeno te stavljeno u
funkciju 2019. godine, i sukladno Zakonu predano na upravljanje pružatelju usluge, no ne nalazi se u ovom
izvještajnom razdoblju, obzirom se isto odnosi na 2018. godinu.
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
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čini sukladno svojim mogućnostima, jer ima za cilj i unapređenje životnog standarda kroz čisti okoliš.
9. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I OTPADOM
ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA
Općina Brdovec svojim vlastitim sredstvima kao i ljudskim snagama (komunalno gospodarstvo
Brdovec) svake godine djelomično sanira divlja odlagališta, kao i održava čistoću područja. Veliki doprinos
akciji "NAJLJEPŠI MJESNI ODBOR" 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 još uvijek ne odvaja. 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, no ipak se vide pomaci s tendencijom na bolje.
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 i stalno utjecati na svijest mještana, kako bi se što prije dostigao željeni
standard prihvaćanjem obrasca ponašanja koji mora rezultirati zaštitom okoliša.
Na području općine Brdovec postupanje s otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja otpadom na
nivou svih jedinica lokalne samouprave ovoga područja.
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 očekuje
se 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 2018. godinu objavit će se
u Glasniku Općine Brdovec.
				

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju stavka 1. članka 47. Zakona o lovstvu (NN 99/18), članka 57. Pravilnika o sadržaju,
načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja
divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06 i 41/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. godine donosi

ODLUKU

o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Brdovec
Članak 1.
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Ovom Odlukom Općina Brdovec pristupa izradi Programa zaštite divljači na svojem području
temeljeno na zakonskim obvezama.
Članak 2.
Glavni cilj donošenja Programa je donošenje mjera za sprječavanje šteta od divljači te ustanovljenje
površina i slučajeva kada je dopušteno loviti divljač izvan lovišta. Program se donosi za razdoblje od 10
godina.
Članak 3.
Izrada Programa povjerit će se pravnoj osobi koja je licencirana za tu djelatnost. Program će se nakon
izrade dostaviti Ministarstvu poljoprivrede koje donosi suglasnost na dokument.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik za donošenje Odluke o radnoj skupini koja će biti zadužena za izradu Programa
i realizaciju ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/19-10/02-16
Urbroj: 238/03-03/07-19-10
								
PREDSJEDNIK OPĆINKOG VIJEĆA
									
OPĆINE BRDOVEC
								
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
								

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), članka 103. Zakona o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15,
94/17) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 16 sjednici održanoj 26.3.2019 godine donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
I.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u zemljišnim knjigama označenoj kao k.č.
2548/6 k.o. Brdovec, upisane u z.k. uložak broj 6435, u vlasništvu Općine Brdovec.
Predmetna zemljišno knjižna čestica:
• ne čini sastavni dio javne ceste,
•

ne čini sastavni dio postojeće ili planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste,

•

ne služi niti je predviđen za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.
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II.
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno - knjižni odjel, na nekretnini iz
članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Općine
Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 14722979018.
Ovlašćuje se načelnik (nakon gotovosti procedure ukidanja statusa javnog dobra) na provođenje i
zaključivanje postupka sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno na
raspolaganje nekretninom na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu elaboratom o procjeni, po početnoj
tržišnoj cijeni u iznosu od 5.200,00 kuna, elaboratu izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka Lidija
Seke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec i dostaviti
nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-11
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 127/17), članka 103. Zakona o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15,
94/17) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj 26.3.2019. donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
I.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u zemljišnim knjigama označenoj kao k.č.
2548/6 k.o. Brdovec, upisane u z.k. uložak broj 6435, nekretnina označena kao: LIVADA, u površini od 137
m2 u vlasništvu Općine Brdovec.
Predmetna zemljišno knjižna čestica:
• ne čini sastavni dio javne ceste,
•

ne čini sastavni dio postojeće ili planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste,

•

ne služi niti je predviđen za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.

II.
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno - knjižni odjel, na nekretnini iz
članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i upisati pravo vlasništva na ime
i u korist Općine Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 14722979018.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec i dostaviti
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nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.
KLASA:021-05/19-10/02-16
URBROJ:238/03-03/07-19-22
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, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj 26.3.2019. donosi
ODLUKU
o kupnji dijela nekretnine
Članak 1.
Ovom Odlukom se prihvaća investicija kupnje dijela nekretnine, u površini od 1631m2 - nekretnina detaljnije
označena kao dio k.č.: 647/2 površine 1631m2 (od ukupno 3000 m2) k.o. Brdovec (sukladno Geodetskom situacijskom
nacrtu stvarnog stanja izrađenom po Zemljomjerstvo d.o.o.).
Članak 2.
Vrijednost nekretnine utvrđena je Elaboratom o procjeni vrijednosti nekretnine iz članka 1. ove Odluke, koji je
izradila Lidija Seke, ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina te ona za površinu od 1631 m2
koja se kupuje iznosi: 236.500,00 kuna.
Članak 3.
Opravdanost kupnje predmetnog dijela nekretnine sadržana je u postojećem zatečenom stanju, odnosno što taj
prostor koriste vatrogasci koji obavljaju poslove vatrogasne djelatnosti, kao i što će se kupnjom tog dijela nekretnine
povećati standard mještana općine, obzirom se ista nalazi na frekventnom mjestu (ambulanta, vrtić, društveno sportski
dom).
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik Općine, a kupoprodaja će se realizirati po formalnom izdvajanju
(parcelacijom/etažiranjem) dijela nekretnine koja se kupuje, kada će taj dio dobiti zasebnu zemljišnoknjižnu, odnosno
katastarsku oznaku pri nadležnim tijelima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19- 10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07- 19-12

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13 i 02/18) Općinsko
vijeće Općine Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. donosi:

ODLUKU

o prodaji nekretnina
(ošasna imovina)

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje nekretnina i pravo korištenja grobnog mjesta u
vlasništvu Općine Brdovec (kaduktna/ošasna imovina),
odnosno uvjeti raspolaganja istom kada je za istu
pokrenut ovršni postupak.
Općina temeljem Zakona o nasljeđivanju nasljeđuje imovinu smrću ostavitelja koji nema nasljednika
ili su se isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se Općina ne može odreći.
Općina kao ošasni nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene
imovine, sukladno članku 139. st. 3. Zakona o
nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13,
33/15, 14/19).
Članak 2.
Prodaja nekretnina i pravo korištenja grobnog mjesta (kaduktna/ošasna imovina) izvršiti će se putem
javnog natječaja.
Natječaj raspisuje Općinski načelnik i imenuje stručno povjerenstvo koje provodi natječaj.
Natječaj obvezno sadrži:
- adresu i opis nekretnine,
- početni iznos kupoprodajne cijene,
- oznaku nekretnine,
- rok za zaključenje ugovora, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene,
- mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,
- rok za podnošenje ponuda (minimalno 15 dana),
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
- adresu i vrijeme dostave ponude,
- mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne cijene,
- natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o nekretnini koja je predmet natječaja.
Natječaj se objavljuje u na Oglasnoj ploči Općine Brdovec i službenoj web stranici Općine Brdovec.
Ukoliko je pokrenuta ovrha prema Općini Brdovec od strane vjerovnika, radi ostvarenja ili osiguranja
njihovih tražbina, predmet ovrhe mogu biti samo stvari i prava koja su sastavni dio ostavine, odnosno
sukladno članku 139. st. 6. Zakona o nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15,
14/19).
Članak 3.
Procjena vrijednosti nekretnina na temelju kojih je određena početna kupoprodajna cijena, vrši se
putem Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina.
Članak 4.
Natječaj o prodaji nekretnina raspisat će načelnik Općine i isti objaviti na oglasnoj ploči i službenoj
web stranici Općine Brdovec.
Prethodno je potrebno postojeće upisane terete na nekretninama rješavati u suradnji s vjerovnicima,
kako bi se ishodila brisovna očitovanja u svezi tereta i
budući kupci kupili nekretninu bez tereta, no
ukoliko se vjerovnici s time ne usuglase ili je pokrenuta ovrha ili sudski postupak prema Općini Brdovec
od
strane vjerovnika, radi ostvarenja ili osiguranja njihovih tražbina, predmet ovrhe mogu biti samo stvari
i prava koja su sastavni dio ostavine, odnosno
sukladno članku 139. st. 6. Zakona o nasljeđivanju (NN
br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19).
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U svezi s upisanim i neupisanim teretima, načelnik može s vjerovnicima sklopiti sudsku nagodbu.
Članak 5.
Za provođenje prodaje, donošenje Odluke, zaključivanje Ugovora i sve poslove oko istog iz ove
Odluke odgovoran je i zadužuje se općinski načelnik.
Članak 6.
Financijska sredstva ostvarena prodajom ošasne ostavine raspoređuju se prema slijedećem redu
prvenstva i to za:
1. podmirenje svih troškova Općine, a koje je Općina imao kod stjecanja, održavanja i prodaje ošasne
ostavine,
2. namirenje potraživanja vjerovnika prema redu prvenstva upisanih založnih prava u zemljišnoj knjizi,
3. namirenje potraživanja ostalih vjerovnika prema danu zaprimljenog zahtjeva.
Članak 7.
Pod troškovima Općine Brdovec iz ove Odluke osobito se podrazumijevaju:
1. troškovi stjecanja ošasne ostavine kao što su javnobilježnički i slični troškovi koje Općina podmiruje
u postupku stjecanja ošasne ostavine,
2. troškovi održavanja ošasne ostavine kao što su tekuće održavanje, minimalno investicijsko održavanje
te hitni i nužni popravci koji se poduzimaju radi očuvanja tržišne vrijednosti ošasne ostavine. Pod ovim
troškovima podrazumijeva se i plaćanje svih komunalnih troškova vezanih za nekretninu (električna
energija, plin, naknada za uređenje voda i sl.).
3. troškovi prodaje ošasne ostavine u koji ulaze troškovi izrade procjembenog elaborata, objave oglasa o
javnoj prodaji i slični troškovi vezani za postupak javne prodaje.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-13
								
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Slavnović, dipl.ing.

PRILOG ODLUCI O PRODAJI NEKRETNINA (KLASA: 021-05/19-10/02-16, URBROJ: 238/0303/07-19-13)
Ošasna imovina se sastoji od:
1) stambene nekretnine
KATASTARSKA
ČESTICA

KATASTARSKA
OPĆINA

OZNAKA NEKRETNINE

ADRESA
NEKRETNINE

POVRŠINA
KUĆE U m2

POVRŠINA
PARCELE
u m2

1962/4

Laduč

Kuća br. 114 u Dugoj ulici,
Donji Laduč i dvorište

Donji Laduč,
Duga ulica 114

74,35

968

1929/3

Brdovec

Kuća br. 42 Ul. Ante Kovačića
i dvorište

185,69

388

728/3

Laduč

Vikend kuća, šupa i voćnjak u
Šenkovcu, Prozorska 28

Prudnice, Ulica
Ante Kovačića 42
Šenkovec,
Prozorska ulica
28

100

716
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2) zemljišta
KATASTARSKA
ČESTICA

KATASTARSKA
OPĆINA

OZNAKA
NEKRETNINE

ADRESA
NEKRETNINE

POVRŠINA
u m2

1929/6

Brdovec

Oranica u
Prudnici

-

360

2776/1

Stambena
prizemna zgrada
br. 20, dvorište i
livada

Laduč

Donji Laduč,
Vatrogasna 20

940

NAPOMENA

U naravi se prodaje kao
građevinsko zemljište
bez obzira na objekte
na zemljištu. Objekti
nisu uporabljivi niti
ih kao takve možemo
promatrati.

3) Pravo korištenja
OZNAKA
PREDMETA

GROBLJE

POLJE

RAZRED

BROJ GROBA

Pravo korištenja nad
grobnim mjestom

Laduč

3

02

01

Početna prodajna cijena nekretnina iznosi:
KATASTARSKA
ČESTICA

1962/4

1929/3

1929/6

2776/1

728/3

Pravo korištenja
nad grobnim
mjestom

KATASTARSKA
OPĆINA

OZNAKA
NEKRETNINE

Laduč

Kuća br. 114
u Dugoj ulici,
Donji Laduč i
dvorište

Brdovec

Kuća br. 42 Ul.
Ante Kovačića i
dvorište

Brdovec

Oranica u
Prudnici

Laduč

Stambena
prizemna
zgrada br. 20,
dvorište i livada

Laduč

Vikend kuća,
šupa i voćnjak
u Šenkovcu,
Prozorska 28

-

Grobno mjesto,
polje 3, razred
02, broj groba 1
u Laduču

CIJENA PO
m2 u HRK

2.836,00

1.627,00

71,00

108,00

1.319,00

-

UKUPNA CIJENA u
HRK (početna cijena)

TEMELJ PROCJENE

177.100,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 1962/4 k.o. Laduč.

302.700,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 1929/3 k.o. Brdovec.

25.600,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 1929/6 k.o. Brdovec.

101.500,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 2776/1 k.o. Laduč.

131.950,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 728/3 k.o. Laduč.

12.000,00

Elaborat o procjeni
vrijednosti nekretnine stalnog
sudskog vještaka Lidije Seke
za k.č. 728/3 k.o. Laduč.
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O B R A Z L O Ž E NJ E
Odredbom članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) utvrđeno je da nekretninu
u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za
njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz
naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.
Procjenu vrijednosti nekretnina na temelju kojih je određena početna kupoprodajna cijena, vrši se putem
Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Lidija Seke, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt
ovl. Br. 4 Su-203/17 iz Zagreba, Vrbanićeva 18 za svaku nekretninu pojedinačno.
Po donošenju ove Odluke o prodaji nekretnina, izvršno tijelo će raspolagati njima sukladno zakonu i dogovoru
s ošasnim vjerovnicima.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj dana
26.3.2019. donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
OPĆINE BRDOVEC ZA 2019. 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
2019. 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 2019. godinu (u daljnjem tekstu:
Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Brdovec potrebno je u 2019. 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
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, potrebna su sukladno mogućnostima dodatna ulaganja
sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara.
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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.
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
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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“ i reciklažno dvorište u Ključu Brdovečkom (kojim
upravlja pružatelj usluge Zaprešić d.o.o.) 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 2019. godinu.
IV.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 021-05/19-10/02-16URBROJ: 238/03-03/07-19-14
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), a u skladu s
odredbama Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu i
Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2018. godinu i Plan razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2019. godinu koja je sastavni dio ovog zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19-15

		

		

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

ANALIZA
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BRDOVEC ZA 2018. 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) Sabor RH je na svojoj sjednici 14. prosinca 2018. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o
sustavu civilne zaštite. Zakon o izmjenama Zakona objavljen je u Narodnim novinama broj 118 od 27.12.2018.
godine.
3) Člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju kao i
Pravilnici koji su proizašli iz ovog Zakona
4) 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.
5) 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
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zaštite/ ostaju na snazi do donošenja novih procjena i planova.
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.
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-ova, 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.
Točka 3.
Financijski pokazatelji sustava civilne zaštite
RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Planirano u 2018. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA

40.000,00 kn (oprema)

2.

VATROGASTVO

1.230.000.00 kn (VZO Brdovec)
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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 2018. godinu i Plana razvoja
sustava civilne zaštite Općine Brdovec za 2019. godinu.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BRDOVEC ZA 2019. 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 2019. 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 2019. godine u organizaciji s DUZS/PUZS Zagreb, ponovno provesti osposobljavanje po
uzoru na osposobljavanje u 2016. godine.
2. VATROGASTVO
VZO kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2019. 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 2019. 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.
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U narednom razdoblju redefinirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za
dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i
spašavanja.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz
tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te
putem web stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan
broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje,
razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga su u Proračunu
Općine Brdovec za 2018. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planirane slijedeće stavke:
2019.
Vatrogastvo
HCK – Crveni križ Zaprešić
Civilna zaštita

2020.

2021.

1.080.000,00

993.800,00

947.807,00

160.000,00

162.400,00

164.836,00

(oprema) 40.000,00 kn.

40.600,00

41.209,00

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 2018. godinu i Plana razvoja sustava
civilne zaštite Općine Brdovec za 2019. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 16. sjednici održanoj dana
26.3.2019. godine, donijelo je

P LA N

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA
I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Članak 1.
Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na
području općine Brdovec, a posebno poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske površine
za vrijeme ljetnog perioda, te mjere motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina.
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Članak 2.
Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim površinama i
građevinama.
Članak 3.
Građevine i površine na području općine Brdovec za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara su:
a) benzinska pumpa D.D. Šenkovec u Laduču, adresa Zagrebačka ulica 110, Laduč, 10292 Šenkovec – diesel,
benzin i UNP,
b) benzinska pumpa APIOS BS PRIGORJEc u Prigorje Brdovečko, adresa Zagrebačka ulica 27, Prigorje
Brdovečko, 10291 Prigorje Brdovečko – diesel, benzin i UNP,
c) trgovine s pesticidima i umjetnim gnojivom,
d) kemijski proizvodi– pesticidi i umjetno gnojivo,
e) individualne poljoprivredne površine,
f) šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje općine
g) privatne šume i šumske površine.
Članak 4.
Motrenje, čuvanje ili ophodnju građevina i površina iz članka 3. provode službe zaštite u pravnim osobama,
sukladno Zakonu koji im to nalaže.
Članak 5.
Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana trebaju se između ostalih propisanih, poduzeti slijedeće mjere
preventivne zaštite, motrenja, čuvanja ili ophodnje:
•

poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao
njihov tehnički pregled,

•

uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja
istoga na posebno za to određeno mjesto,

•

uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje
požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,

•

održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima,

•

održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,

•

dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje
istih za na to određena mjesta,

•

izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara,

•

osiguravanje vatrogasnih dežurstava.

Uz preventivne mjere navedene u prethodnom stavku svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su
poduzimati i mjere čuvanja te motrenje.
Sredstva za provedbu planova osigurat će pravne osobe iz članka 4. koje su vlasnici ili korisnici površine ili
građevine kojima upravljaju.
Članak 6.  
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
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KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ:238/03-03/07-19-16
							
							

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

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15 i 118/18) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18), Općinski načelnik Općine Brdovec donosi
ODLUKU
o lokacijama zapovjednih mjesta
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije mogućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara kako
slijedi:
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Šenkovec
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Harmica
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Ključ
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Laduč
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Prigorje
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Drenje
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Brdovec
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Zdenci
- Prostorije društveno – vatrogasnog doma Vukovo Selo
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 022-05/19-10/01
URBROJ:238/03-03/17-19-4
							
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
								
Alen Prelec, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 16., 17. i 20. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18), Procjena
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine
Brdovec usvojena Odlukom Općinskog vijeća na 25. sjednici dana 15.12.2015. (KLASA: 810-03/15-30/04,
URBROJ: 238/03-03/06-15-4) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13 i 02/18),
Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 26.3.2019. donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se pravne osobe kojima su određene posebne zadaće u provođenju zaštite i
spašavanja na području Općine Brdovec.
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Članak 2.
Pravne osobe i redovne službe koje su dužne provoditi ovu Odluku su:
1. Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., Brdovec
2. Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o.
3. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
4. Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Zaprešić
5. Ambulanta Brdovec
6. Ambulanta Prigorje
7. Ambulanta Šenkovec
8. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić
10. Veterinarska stanica d.o.o., Zaprešić
11. Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju Bruno Kovačić
12. Poljoapoteka Gračec d.o.o.
13. Ugostiteljski obrt „Bolje tu nek' tam“
14. Seoski turizam "Stara preša"
15. SPECTRA MEDIA d.o.o.
16. VAL - INT d.o.o.
17. GUMIIMPEX - GRP d.o.o.
18. C.I.A.K. d.o.o.
19. Lovačko društvo "Srnjak“, Prudnice
20. Športsko-ribolovna društva „Štuka“ i „Šaran“
21. Udruga za promicanje ekologije i turizma „Ekoturistiko“, Brdovec
22. Šapica udruga za zaštitu životinja i okoliša, Zaprešić
23. Vatrogasna zajednica Općine Brdovec sa 9 Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD Brdovec, DVD
Drenje, DVD Harmica, DVD Ključ, DVD Laduč, DVD Prigorje, DVD Šenkovec, DVD Vukovo Selo i DVD
Zdenci)
24. Udruga „Majčina Krila“
24. Udruge s područja Općine Brdovec po odluci općinskog načelnika.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke obvezne su radi sudjelovanja u zaštiti i spašavanju sudjelovati
sa svim raspoloživim, radno sposobnim i materijalno-tehničkim sredstvima, te se mobiliziraju u slučaju
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće po odluci načelnika, a sukladno Planu zaštite i
spašavanja Općine Brdovec.
Pravne osobe koje su navedene ovom Odlukom, a po svom nazivu imaju sjedište u drugoj jedinici
lokalne samouprave, odnosno u gradu Zaprešiću, dužne su provoditi ovu Odluku na način kako su svojim
unutarnjim ustrojstvom raspoređene za djelovanje na području Općine Brdovec.
Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, operativnim snagama zaštite i spašavanja na području
Općine Brdovec rukovodi i koordinira načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Brdovec.
U katastrofama i velikim nesrećama načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i
spašavanja Općine Brdovec.
Članak 4.
Odluka se u cijelosti dostavlja Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Zagreb te pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke na daljnje postupanje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/02-16
URBROJ: 238/03-03/07-19

PRDSJEDNIK 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 03/13 i 02/18) i članka 119.
Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 16. sjednici
održanoj dana 26.3.2019. donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja sudaca
porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Brdovec utvrđuje prijedlog da se za suce porotnike Županijskog suda za mladež
u Velikoj Gorici imenuje:

•

RENATO ŠINTIĆ, Prudnice, Prudnička c. 50,

Članak 2.
Utvrđeni prijedlog iz članka 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na
nadležno imenovanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 021-05/19-10/02-16
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće u svezi s člankom 61 a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), a temeljem članka
32.Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13, 2/18), na svojoj 16. sjednici, održanoj 26.3.
2019. donijelo je

ZAKLJUČAK
I.
Stavlja se van snage Zaključak o izborima za članove vijeća mjesnih odbora, donesen na 14. sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 27.12.2018., a kojim je zaključeno da će se izbori za članove 11 vijeća mjesnih
odbora održati zajedno s izborima za Europski parlament u 2019.
II.
Ovakav Zaključak donosi se temeljem stava/mišljenja Državnog izbornog povjerenstva.
O novom terminu održavanja predmetnih izbora odlučit će Općinsko vijeće putem svoje Odluke, do
kada traje mandat vijećima Mjesnih odbora.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA:021-05/18-10/ 02-16
URBROJ: 238/03-03/07-21
							
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.

