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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 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 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 23. sjednici održanoj
11.2.2020., donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE BRDOVEC
Članak 1.
U Statutu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18 i 15/18), u članku 51., stavku 1., alineji
1., riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ mijenjaju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem
je djelokrugu opći akt“.
Članak 2.
U članku 56., stavku 1. riječi „poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu“ mijenjaju se riječima
„povjerenih poslova državne uprave“.
Članak 3.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Upravna tijela Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom
stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Zagrebačke županije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u
skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih
propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog
vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.“
Članak 4.
U članku 91., stavku 2., riječi „obavlja ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji i“ mijenjaju se riječju
„obavljaju“.
U stavku 3. riječi „predstojniku ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji“ mijenjaju se riječima „nadležnom
tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“
Članak 5.
Članak 92. mijenja se i glasi:
„Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da
su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od
15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku
iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih
odredaba općeg akta koja mora biti obrazložena.
Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka
1. ovoga članka.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća i općinskom načelniku, te tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Općine Brdovec.“
Članak 6.
Članak 93. mijenja se i glasi:
„Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 51. ovoga Statuta, u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći
akt, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
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Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u Glasniku Općine Brdovec.“
Članak 7.
Članak 94. mijenja se i glasi:
„Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 91., 92. i 93. ovoga Statuta, sva tijela državne uprave u
okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje
u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obustavi.
Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom
načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Općine Brdovec.
Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti
u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili
zakonom.“
Članak 8.
U naslovu iznad članka 95. riječ „prenijetih“ mijenja se riječima „povjerenih“.
Članak 95. mijenja se i glasi:
„Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može
Općini Brdovec davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav
državne uprave.“
Članak 9.
U cijelom tekstu Statuta Općine Brdovec, riječi „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu
zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 10.
Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec na izradu pročišćenog
teksta Statuta Općine Brdovec te da takav tekst objavi u Glasniku Općine Brdovec.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/07-20-3

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Na temelju zaduženja i ovlaštenja iz članka 10. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 04/20), Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec
utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Brdovec.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Brdovec obuhvaća Statut Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13)
te izmjene i dopune objavljene u Glasniku Općine Brdovec broj 02/18, 15/18 i 04/20 u kojima je naznačeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.

S TAT U T
OPĆINE BRDOVEC
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom, kao temeljnim aktom Općine Brdovec, podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Brdovec,
njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova,
oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Brdovec (dalje u tekstu:
Općina).
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Brdovec, Donji Laduč, Drenje Brdovečko, Gornji Laduč, Harmica, Javorje, Ključ
Brdovečki, Prigorje Brdovečko, Prudnice, Šenkovec, Vukovo Selo, Zdenci Brdovečki i Savski Marof.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.
Članak 3.

Općina je pravna osoba.
Općina Brdovec ima pečate u skladu s propisima.
Naziv Općine je: Općina Brdovec.
Sjedište Općine je u Brdovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Članak 5.
Pobliži opis grba i zastave Općine, utvrđena su posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Likovna rješenja grba i zastave su prilog te Odluke.
Članak 6.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Brdovec utvrđuje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 7.
Općina ima svoj Dan općine, koji se svečano obilježava 15. lipnja svake kalendarske godine na Dan Sv. Vida, zaštitnika
Župe, odnosno tom datumu bližeg vikenda.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 9.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine,
a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.
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Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin općine Brdovec,
2. Nagrada općine Brdovec za životno djelo,
3. Nagrada općine Brdovec,
4. Zahvalnica Općine Brdovec.

Članak 10.

Članak 11.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i
dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 12.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja
i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom i međunarodnim ugovorima Općina može uspostavljati i ostvarivati
suradnju i s međunarodnim organizacijama.
Članak 13.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Članak 14.
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 15.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske
i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 16.
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana,
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih
mogućnosti,
- vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja,
primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,
- vodi brigu o djeci,
- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te
obavlja poslove socijalne skrbi u skladu sa zakonom i odlukama Općinskog vijeća,
- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i urbanističkom planiranju te unapređenju i zaštiti
prirodnog okoliša,
- obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
- osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti (komunalnog gospodarstva),
- vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,
- organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
- utvrđuje stope općinskih poreza, te visinu doprinosa i naknada u skladu sa zakonom,
- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
- potiče aktivnosti udruga građana,
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- promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
- obavlja poslove uređenja prometa na svom području u okviru nadležnosti,
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
- obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice na njezin gospodarski,
društveni i socijalni napredak,
- obavlja i ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti
iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća
i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 17.
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom
lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim
zakonom.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. odlučuje Općinsko vijeće, temeljem čega
načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja,
odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
Članak 18.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za
građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Zagrebačku županiju.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na
mjesne odbore.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 19.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 20 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi
zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora
na području Općine ili najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Članak 21.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva
općinskog načelnika i njegovih zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovih zamjenika može podnijeti
najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Brdovec i 2/3 članova općinskog vijeća.
Ako je prijedlog podnesen od strane birača, odgovarajuće će se primijeniti čl. 22. st. 1. Statuta.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva kojeg podnose birači mora biti podnesen u pisanom obliku i
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, MBG i OIB) i vlastoručni potpis birača.
Ako su raspisivanje referenduma radi opoziva predložili članovi Općinsko vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije proteka
roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za načelnika.
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Članak 22.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka, dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za
raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja
odluke o ispravnosti prijedloga.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća
mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Članak 23.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje
referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više
prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 24.
Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Članak 25.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće,
osim ako se radilo o prethodnom pribavljanju mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine, i ako se radilo o
savjetodavnom referendumu.
Članak 26.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja
prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje, te rok u kojem je rezultate
održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.
Članak 27.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 26.
stavka 3. ovoga Statuta.
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora i načelnik.
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis
birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te
na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od
30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige
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pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili
sredstvima elektroničke komunikacije.
VII. TIJELA OPĆINE BRDOVEC
Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Članak 30.

1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 31.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i
dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga,
poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Članak 32.

-

-

Općinsko vijeće:
donosi Statut Općine,
donosi Poslovnik o svom radu,
donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, osim
kad je zakonom drugačije propisano;
bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe
određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
donosi odluku o privremenom financiranju,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini
pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna, odnosno odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina
i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje,
utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu,
donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Općini, te programe zaštite okoliša,
donosi odluku o promjeni granice Općine,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
donosi procjenu i plan zaštite od požara, te druge planove zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara
na području Općine,
donosi odluke o općinskim porezima, prirezu, naknadama, doprinosima i drugim prihodima od interesa za Općinu,
uređuje mjesnu samoupravu u skladu s ovim Statutom,
uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela i službi,
donosi pravilnik o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih društvenih, gospodarskih
i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u
skladu sa zakonom,
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
odlučuje o prestanku rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba, čiji je osnivač, u skladu sa zakonom,
odlučuje o preuzimanju i prijenosu osnivačkih prava u skladu sa zakonom i Statutom,
odlučuje o zaduživanju,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina,
odlučuje o podizanju i uklanjanju spomenika, odnosno spomen-obilježja,
raspisuje lokalni referendum za svoje područje i saziva mjesne zborove građana,
odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave i trajnom uspostavljanju suradnje s lokalnim
jedinicama drugih država i međunarodnim organizacijama,
donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
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- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine na županiju, odnosno mjesnu
samoupravu,
- donosi odluke i druge opće akte i obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim
aktima.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec, osim ako nije, zbog opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Potpredsjednici se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela, u pravilu tako da se jedan
potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika i
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika Vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjedniku
Općinskog vijeća može se odrediti mjesečna naknada, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća, uz suglasnost načelnika i mišljenje mjesnog odbora, može sazvati i organizirati sjednicu
Općinskog vijeća u prostorijama mjesnih odbora općine Brdovec.
Potpredsjednici Općinskog vijeća obavljaju sve poslove kao i predsjednik, po njegovom ovlaštenju, ili u slučaju njegove
spriječenosti.
Članak 35.
Općinsko vijeće Općine Brdovec čini 17 vijećnika.
Članak 36.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća
do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela.
Članak 37.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Član predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.
Vijećnici, članovi radnih tijela, načelnik, zamjenici načelnika, savjetnici načelnika, djelatnici upravnih odjela i
vanjski suradnici općine imaju pravo na naknadu, odnosno u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 38.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti
sudske odluke;
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
- ako mu prestane prebivalište s područja Općine Brdovec;
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- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
- smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne
prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.
Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva
s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s
odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika
Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje
mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka,
smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog
zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge
akata;
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati i
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih
mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, odnosno koji su određeni
tajnima posebnom Odlukom Općinskog vijeća za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 41.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju
njihovih dužnosti.
1.1. Radna tijela
Članak 42.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za proračun i financije,
- Odbor za Statut i Poslovnik,
- Mandatna komisija.
Mandatna komisija i Odbor za izbor i imenovanja biraju se na konstituirajućoj sjednici.
Svi odbori i mandatna komisija, navedeni u 1. stavku ovog članka, imaju predsjednika i po dva člana koji se biraju
javnim glasovanjem iz redova članova Općinskog vijeća, većinom glasova nazočnih vijećnika na sjednici.
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Članak 43.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.
Članak 44.
Odbor za proračun i financije:
- predlaže visine prihodne ili rashodne strane proračuna, te prihode i rashode po partijama i pozicijama,
- predlaže način rebalansa proračuna, te način korištenja sredstava proračuna, kao i druge poslove
utvrđene zakonom i drugim propisima.
Članak 45.
Odbor za Statut, Poslovnik:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- može razmatrati prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene
i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 46.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće
i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 47.
Radna tijela biraju se, u pravilu, iz sastava Vijeća.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela proučavaju i razmatraju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, sudjeluju u pripremi prijedloga odluka i
drugih akata, daju mišljenja i prijedloge u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 48.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.
Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora a prestaje
danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Općinski načelnik:
priprema prijedloge općih akata;
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Brdovec i drugom raspolaganju
imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima;
- upravlja prihodima i rashodima Općine;
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upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, osim kad je zakonom drugačije propisano;
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
- dodjeljuje priznanja načelnika i pohvale načelnika;
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina
Brdovec, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je
Općina Brdovec osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
- odluka o imenovanju i razrješenju iz prethodne točke objaviti će se u prvom broju Glasnika Općine
Brdovec koji slijedi nakon donošenja te odluke;
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu
godinu;
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine i javnih površina, u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća;
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju
mjera za unapređenje zaštite od požara;
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
U slučajevima iz stavka 5. točke 5. ovog članka načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do
najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun)
kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu
Općine Brdovec i provedeno u skladu sa zakonom.
-

Članak 49.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Članak 50.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće
godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o
drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana
od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
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Članak 51.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8
dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik
je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon.
Članak 52.
Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji ga zamjenjuju u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik
spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost
ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno
dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog
načelnika.
Članak 53.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Članak 54.
Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.
U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za
službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša
zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata načelnika.
Članak 55.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.
VII. UPRAVNA TIJELA
Članak 56.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje povjerenih poslova državne uprave,
ustrojena su i ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Pročelnik Upravnog odjela kojem su u resoru pravni poslovi, Tajnik je Općine Brdovec.
Članak 57.
Upravna tijela u okviru svoga djelokruga i svaki u svojem resoru neposredno izvršavaju provođenje zakona i općih
i pojedinačnih akata tijela Općine.
Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti i resora odgovorna su
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općinskom načelniku.

Članak 58.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.
IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 59.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih
i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.
Članak 60.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 59. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih
društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu
imenuje općinski načelnik.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 61.
Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja
koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 62.
Mjesni odbori na području Općine su: Brdovec, Prigorje Brdovečko, Vukovo Selo, Harmica, Šenkovec, Ključ Brdovečki,
Drenje Brdovečko, Laduč, Prudnice, Javorje i Zdenci Brdovečki.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 63.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za
koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, te općinski načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili članovi predstavničkog tijela, prijedlog se u pisanom
obliku dostavlja općinskom načelniku.
Članak 64.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku
utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne
kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog
za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku
od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 65.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta
fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog
odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.
Članak 66.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 67.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim
izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
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Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora bira se na izborima koje raspisuje Općinsko vijeće.
Članak 69.
Vijeća mjesnih odbora imaju, uključujući i predsjednika, 5-9 članova, ovisno o broju birača mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 400 birača,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 401 do 600 birača,
- 9 članova u mjesnom odboru koji ima preko 601 birača,
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora.
Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova većinom glasova svih članova.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.
Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu,
godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.
Članak 72.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora
provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora,
skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih
lokalnih potreba na svom području.
Članak 73.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 74.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih
ili fizičkih osoba.
Članak 75.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 76.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana
mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 77.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može uputiti prijedlog
za njegovo raspuštanje Općinskom vijeću ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne
izvršava povjerene mu poslove.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BRDOVEC
Članak 78.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Brdovec, čine imovinu Općine Brdovec.
Članak 79.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta,
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pažnjom dobrog gospodara.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na
temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.
Članak 80.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,
- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina
ima udjele,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 81.
Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.
Članak 82.
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su
doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.
Članak 83.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi
odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri
mjeseca proračunske godine.
Članak 84.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora
uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje
proračuna.
Članak 85.
Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 86.
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun,
odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 87.
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to
ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 88.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 89.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku
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propisanom ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u Glasniku Općine Brdovec.
Članak 90.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Upravna tijela Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom
stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Zagrebačke županije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u
skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih
propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog
vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.
XIII. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
1. Nadzor zakonitosti akata
Članak 91.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i
načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju
nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja
općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Načelniku Općine Brdovec.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Članak 92.
Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su
u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15
dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka
1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba
općeg akta koja mora biti obrazložena.
Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga
članka.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća i općinskom načelniku, te tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Općine Brdovec.
Članak 93.
Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 51. ovoga Statuta, u roku od 30 dana od zaprimanja
odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt,
općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u Glasniku Općine Brdovec.
Članak 94.
Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 91., 92. i 93. ovoga Statuta, sva tijela državne uprave u okviru
svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u
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samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obustavi.
Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom
načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Općine Brdovec.
Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti u
svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.
2. Nadzor nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave
Članak 95.
Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može
Općini Brdovec davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav
državne uprave.
3. Raspuštanje Općinskog vijeća i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Članak 96.
Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike
Hrvatske u skladu sa zakonskim odredbama raspustiti će Općinsko vijeće i imenovati povjerenika ako Općinsko vijeće:
- donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,
- predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut
u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
- učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i
drugih propisa,
- iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,
- ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
- ne raspiše referendum iz članka 22. ovog Statuta.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela je konačno i stupa na snagu danom objave
u „Narodnim novinama“.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne samouprave:
- kada raspusti njezino predstavničko tijelo,
- kada se u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za
novo predstavničko tijelo,
- kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona,
- kada prestane mandat općinskom načelniku i njegovom zamjeniku u slučaju iz članka 40.c stavka 1. i članka 40.d
stavka 1., 5. i 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
- kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika, sukladno odredbama Zakona.
Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne samouprave
do uspostave njezinih tijela.
Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
4. Istovremeno raspuštanje Općinskog vijeća i razrješenje Općinskog načelnika
Članak 97.
Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike
Hrvatske istovremeno će raspustiti općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabran
zajedno s njim u skladu sa zakonskim odredbama.
U slučaju iz stavka 1. Ovog članka Vlada RH imenovati će povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz
nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.
IX. JAVNOST RADA
Članak 98.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
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Članak 99.
Javnost rada Općinskog vijeća, načelnika, i upravnih odjela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u glasniku općine Brdovec i na web stranicama općine Brdovec.
„Glasnik Općine Brdovec“ je službeno glasilo Općine Brdovec kojem glasilu je nadležni ured za Hrvatsku koji
dodjeljuje ISSN hrvatskim serijskim publikacijama dodijelio međunarodni standardni broj serijske publikacije: „ISSN
1848-8609“.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13)
Članak 100.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor
za Statut, Poslovnik Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni
Statuta.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni
Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od
dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 101.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13 i 02/18)
i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje do 31.1.2019.
Na ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Poslovnika i zakona.
Članak 102.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Brdovec“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 02/18)
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec na izradu pročišćenog
teksta Statuta Općine Brdovec, te da takav tekst objavi u Glasniku Općine Brdovec.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 15/18)
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec na izradu
pročišćenog teksta Statuta Općine Brdovec te da takav tekst objavi u Glasniku Općine Brdovec.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 04/20)
Članak 10.
Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec na izradu
pročišćenog teksta Statuta Općine Brdovec te da takav tekst objavi u Glasniku Općine Brdovec.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/01
URBROJ: 238/03-03/06-20-12
Brdovec, 12.02.2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 67. stavka 3.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj
23. sjednici održanoj 11.2.2020. donosi
ODLUKU
o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora
s područja općine Brdovec
Opće odredbe							
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje postupak za pripremu i provedbu izbora, tijela za raspisivanje i provedbu izbora,
zaštitu izbornog prava i troškove provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Brdovec.
Biračko pravo

Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji
imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode (u daljnjem tekstu: birači).
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora
ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Članak 3.
Biračko pravo ostvaruje se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća.
Raspisivanje izbora

Članak 4.
Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju i datumu održavanja izbora za sva vijeća mjesnih odbora na
području Općine Brdovec svake četvrte godine.
Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Prijevremeni se izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju u roku od 60 dana
od dana raspuštanja vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije
njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.
Mandat

Članak 5.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke Općinskog vijeća Općine Brdovec
o raspisivanju izbora.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih
na redovnim izborima.
Kandidiranje

Članak 6.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja.
Pravo predlaganja kandidacijske liste za izbor članova vijeća imaju sve političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno
posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Kandidacijske listu za izbore članova vijeća može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih
stranaka.
Članak 7.
Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji, predlažu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste
dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača tog mjesnog odbora i to:
- za vijeće mjesnog odbora koje ima 5 članova - 20 potpisa,
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- za vijeće mjesnog odbora koje ima 7 članova - 30 potpisa i
- za vijeće mjesnog odbora koje ima 9 članova - 40 potpisa.
Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora utvrđen je člankom 69. Statuta Općine Brdovec.
Predlagatelj kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Oblik obrasca za prikupljanje potpisa iz stavka 1. ovog članka određuje Općinsko izborno povjerenstvo.
Članak 8.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose sljedeći podaci:
- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište birača, OIB, spol te potpis birača.
Predlaganje kandidacijskih lista

Članak 9.
Kandidacijske liste podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, prebivalište
kandidata, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol kandidata predloženih na listi.
Članak 10.
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od
14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dvije ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje
su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu
će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači njen naziv je "kandidacijska lista grupe birača".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Članak 11.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju
biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj
liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koji se bira na
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koji se bira na
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena
od strane javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.
Zbirna lista

Članak 12.
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista u skladu s odredbama ove
Odluke i odredbama zakona kojima se propisuje postupak provođenja izbora za predstavničko tijelo jedinica lokalne
samouprave.
Pravovaljane kandidacijske liste Općinsko izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravovremene i nepravovaljane
kandidacijske liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti.
Članak 13.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbrinu listu sastavit će Općinsko izborno povjerenstvo za svaki mjesni odbor posebno nakon što utvrdi pravoval
janost kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno
koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na
zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
Članak 14.
Općinsko izborno povjerenstvo objaviti će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje u Glasniku Općine
Brdovec, na oglasnoj ploči Općine Brdovec, oglasnoj ploči mjesnog odbora (kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor
članova toga vijeća mjesnog odbora) i na općinskim internetskim stranicama sve pravovaljane predložene kandidacijske
liste i zbirnu listu za izbor članova svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora.
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Izborna promidžba
Članak 15.
Sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, kandidati
naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa
i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima (u daljnjem tekstu: sudionici izborne promidžbe).
Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 16.
Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su sudionicima izborne promidžbe u okviru svojih mogućnosti,
omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim
uvjetima.
Članak 17.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sati, zabranjena
je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.
Tijela za provedbu izbora

Članak 18.
Tijela za provedbu izbora su:
1. Općinsko izborno povjerenstvo (stalni sastav)
2. Birački odbori.
Općinsko izborno povjerenstvo provodi izbore za članove svih vijeća mjesnih odbora.
Stručne i administrativne poslove obavlja stručni tim.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i članovi stručnog tima iz stavka 3. ovog članka imaju pravo na naknadu
za svoj rad.
Načelnik određuje visinu naknade za predsjednika, potpredsjednika i članove Općinskog izbornog povjerenstva,
biračkih odbora i stručnog tima.
Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova.
Uz prethodno regulirano tijelo za provedbu izbora Općinsko izborno povjerenstvo (stalni sastav), Općinsko
izborno povjerenstvo ima i prošireni sastav koji se određuje po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora i
imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke,
odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog
povjerenstva, njihov izbor i određivanje obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike
stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Članovi proširenoga sastava Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove vijeća.
Članovi proširenoga sastava Općinskog izbornog povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad koju određuje
načelnik.
Članak 19.
Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje načelnik.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke,
niti kandidati na izborima koji se provode.
Članak 20.

Općinsko izborno povjerenstvo:
1. propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
2. donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora,
3. brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća,
4. ovjerava očitovanja,
5. određuje članove stručnog tima za provođenje izbora,
6. imenuje članove biračkih odbora,
7. određuje biračka mjesta,
8. nadzire rad biračkih odbora,
9. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
10. na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,
11. nadzire pravilnost izborne promidžbe,
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12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa biračkih mjesta,
13. objavljuje rezultate izbora,
14. obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.
Članak 21.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti
i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje Općinsko izborno povjerenstvo
najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena
politička stranka odnosno političke stranke sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Brdovec.
Predsjednik, zamjenik potpredsjednika i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje
provode.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti ih Općinskom izbornom povjerenstvu
najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora za vijeća mjesnih odbora.
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne budu dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu u roku iz
stavka 5. ovog članka, Općinsko izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.
Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
O načinu rada biračkih odbora Općinsko izborno povjerenstvo donosi obvezatne upute.
Promatrači

Članak 22.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora, promatrači
nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao i nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog
promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače koji će
pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i
tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe. Promatrač ima pravo dobiti kopiju
zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Općinsko izborno povjerenstvo obveznim uputama može podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača, te
način praćenja provedbe izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo izdaje iskaznice promatračima na temelju potvrde o imenovanju promatrača
političke stranke ili predlagatelja ili nositelja kandidacijske liste birača od dana objave zbirnih lista.
Nevladine udruge mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora.
Biračka mjesta

Članak 23.
Glasanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo
glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Sjedišta biračkih mjesta u pravilu su stalna za sve vrste izbora. U slučaju potrebe određivanja novog biračkog
mjesta ili promjene njegova sjedišta za raspisane izbore, Općinsko izborno povjerenstvo donijet će rješenje samo za
novoodređena biračka mjesta ili rješenje o promjeni sjedišta biračkog mjesta.
Općinsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti,
na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji
osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim
imenima svih kandidata za Vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje
Provedba izbora

Članak 24.
Glasanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska pod nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva.
Nakon tiskanja glasačkih listića, iste zaprima Općinsko izborno povjerenstvo koje provjerava njihovu ispravnost
te zapisnički utvrđuje njihov broj.
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Članak 25.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:
- naziv liste i
- ime i prezime nositelja liste.
Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih
lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Na svakom glasačkom listiću mora biti naznačena vrsta izbora na koje se odnosi.
Svaki glasački listić mora imati otisnut serijski broj.
Na svakom glasačkom listiću nalazi se pečat Općinskog izbornog povjerenstva.
Članak 26.
Glasa se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziv kandidacijske liste za koju se glasa.
Članak 27.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
- nepopunjeni glasački listić,
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasao,
- listić na kome je birač glasao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 28.
Glasanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju, a biračima koji su se
zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasanje.
Za vrijeme trajanja glasanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik biračkog odbora ili
njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora.
Članak 29.
Predsjednik odnosno potpredsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme
glasanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču ili promatraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno
otežava glasanje drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od kojih je zatražena
pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu nositi oružje.
Članak 30.
Prije no što birač pristupi glasanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu
birača je li birač koji je pristupio glasanju upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasanje, osim ukoliko birač
potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasanju u toj jedinici.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog
materijala.
Članak 31.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasati, može doći
na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred
naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
obavijestiti će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će
birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasanje
izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.
Provedba izbora za članove vijeća mjesnog odbora
Članak 32.
Po završenom glasanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban
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omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika
ukupan broj birača koji su glasali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od
broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasao manji broj birača od broja glasova
u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15
dana.
U slučaju ponavljanja glasanja, rezultat glasovanja, na tom biračkom mjestu, utvrđuje se u roku od 24 sata nakon
ponovljenog glasanja.
Članak 33.
U vijeću mjesnih odbora bira se broj članova sukladno kriteriju broja birača utvrđenim Statutom Općine
Brdovec.
Za broj birača pojedinog mjesnog odbora uzima se broj birača utvrđen po izvatku iz popisa birača važećeg na
posljednjim izborima ili referendumu provedenom na području općine Brdovec.
Članak 34.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje
jednog mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i
koji pristupe glasanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5%
važećih glasova birača.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da
se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista jedinice dijeli s brojem od jedan do zaključno
broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako
dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih
rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki
broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata
koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto
ili još jedno mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u Vijeću, ono
će pripasti svakoj od tih lista. U tom slučaju broj članova vijeća će se povećati i jedino tada broj članova vijeća može
biti paran.
Članak 35.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja jedan pa do rednog broja koliko je određena
lista dobila mjesta u vijeću.
Članak 36.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:
- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
- broj birača koji su pristupili glasanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasanje,
- broj birača koji su glasali izvan biračkog mjesta,
- broj birača koji su glasali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
- koliko je birača ukupno glasalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
- broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik, mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka uz
navođenje razloga odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.
Članak 37.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije
u roku od dvanaest sati od zatvaranja biračkog mjesta.
Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasanja najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkog
mjesta.
Članak 38.
O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik za svaki mjesni odbor posebno u koji će ubilježiti:
- broj birača upisanih u izvatku odnosno izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasanje za svaki
mjesni odbor posebno,
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- broj birača koji su glasali,
- broj nevažećih glasačkih listića,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik iz stavka 1. ovog
članka potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.
Ako član Općinskog izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena
bilješka uz navođenje razloga odbijanja, ako ih član Općinskog izbornog povjerenstva navede.
Članak 39.
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata
glasanja na svim biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasanja za članove vijeća mjesnog odbora bez odgode će
objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove
vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u Glasniku Općine Brdovec, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i
internetskim stranicama Općine Brdovec.
Članak 40.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku,
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
4. ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka,
6. smrću.
Pisana ostavka iz stavka1. točke 1. ovog članka mora biti podnesena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja
sjednice vijeća mjesnog odbora.
Članak 41.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat prestane prije isteka
vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi stranačke liste zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je
izabran član kojem je prestao mandat, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član kojem je mandat prestao, a određuju ga političke stranke
sporazumno, a ako sporazum ne postignu prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s
dotične liste.
Troškovi za provođenje izbora

Članak 42.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine
Brdovec.
Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. ovog članka raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava.
Zaštita izbornog prava

Članak 43.
Prigovor zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti
političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke i nositelji kandidacijskih
lista o čijim se listama glasovalo na izborima.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada
ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Nositelji kandidacijske liste birača prigovor podnose osobno.
Članak 44.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova vijeća podnosi se Općinskom
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izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava Općinsko
izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je
dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 45.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale
na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održa
vanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na
postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i odrediti
datum održanja ponovljenih izbora.
Članak 46.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje
su propisane ovom odlukom i zakonom o lokalnom izborima.
Članak 47.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo
žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji.
Žalba protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnosi se u roku 48 sati računajući od dana kada je
primljeno pobijano rješenje, a podnosi se putem Općinskog izbornog povjerenstva.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 48.
Konstituirajuća sjednica vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuće sjednice vijeća saziva načelnik Općine Brdovec ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će ponovno sazvati
sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici će predsjedati prvi
izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina svih članova
vijeća.
Članak 49.
Ukoliko postupak izbora za članove vijeća mjesnih odbora nije ovom odlukom propisan, postupak se uređuje
odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 50.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe izbora u mjesnim odborima na
području općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 10/14).
Članak 51.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/07-20-4
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 68. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 23. sjednici održanoj
11.2.2020. donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području općine Brdovec
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Brdovec za mjesta:
- MO Harmica (5 članova)
- MO Vukovo Selo (7 članova)
- MO Drenje Brdovečko (7 članova)
- MO Javorje (9 članova)
- MO Ključ Brdovečki (7 članova)
- MO Prudnice (9 članova)
- MO Brdovec (9 članova)
- MO Laduč (9 članova)
- MO Prigorje Brdovečko (9 članova)
- MO Šenkovec (9 članova)
- MO Zdenci Brdovečki (9 članova)
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. ožujka 2020.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 18. veljače 2020. godine, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/20-10/01-23
Urbroj: 238/03-03/07-20-5

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18 i 15/18), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na 23. sjednici održanoj 11.2.2020. donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju visine godišnje članarine Udruzi LAG „SAVA“
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina godišnje članarine u Udruzi LAG „SAVA“ u iznosu od 18.000,00 HRK.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s primjenom od 2020. g., a objaviti će se u Glasniku Općine
Brdovec.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine godišnje članarine Udruzi LAG
„SAVA“ od 27.12.2017. (Glasnik Općine Brdovec broj 01/18).
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/06-20-6

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 30. Statuta Muzeja Brdovec od 19.7.2001. i članka 32. Statuta općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec, na 23. sjednici održanoj dana 11.2.2020.,
donosi
ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Muzeja Brdovec
Članak 1.
Za ravnateljicu Muzeja Brdovec imenuje se SILVIJA LIMANI, iz Drenja Brdovečkog, Špica 6, OIB: 04415993227.
Članak 2.
Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovana na istu dužnost.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavite će se u Glasniku Općine Brdovec, a formalni radni odnos
i početak mandata će se regulirati rješenjem.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/07-20-7

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 391. 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), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 05/17) te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec 03/13, 02/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 11.2.2020. donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Brdovec
(ošasna imovina)
Članak 1.
Daju se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine
Brdovec:
• k.č. 3600/1 označena kao KUĆA BR. 13 I DVOR U DRENJU (procijenjene vrijednosti od 219.000,00
HRK) i 3600/4 označena kao ORANICA U DRENJU (procijenjene vrijednosti od 33.300,00 HRK),
sve k.o. Laduč, upisane u zk.ul. 3962 pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel
Zaprešić; i
• k.č. 236/5 k.o. Brdovec, označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI (procijenjene vrijednosti
od 525.000,00 HRK), upisana u zk.ul. 2645 pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni
odjel Zaprešić.
• ¼ suvlasničkog dijela k.č. 236/7, označena kao DVORIŠTE MRLJUGA U ZDENCI (procijenjene
vrijednosti od 20.300,00 HRK za suvlasnički dio) upisana u zk.ul. 2659 pri Općinskom sudu u Novom
Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zaprešić.
Procjena nekretnine izvršena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Lidiji Seke,
dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt ovl.br. 4 Su-203/17.
Članak 2.
U skladu s ovom odlukom načelnik će objaviti natječaj za prodaju nekretnina opisanih u članku 1. ove Odluke.
Natječaj će biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Brdovec i službenoj internetskoj stranici Općine Brdovec.
Članak 3.
Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda.
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Članak 4.
Postupak prodaje putem javnog natječaja provest će povjerenstvo od pet članova kojeg imenuje načelnik.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/06-20-8
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.
							

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13, 02/18 i 15/18) Općinsko
vijeće Općine Brdovec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 11.2.2020. donosi
ODLUKU
o prodaji vozila
(ošasna imovina)
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje vozila marke:
1. OPEL MERIVA 1,6 16V (osobni automobil), broj šasije: W0L0XCE7534317338, godina proizvodnje:
2003., vrsta goriva: BENZIN, snaga motora: 74kw/1598ccm, u vlasništvu Općine Brdovec.
Članak 2.
Prodaje se vozilo iz članka 1. ove Odluke.
Prodaja vozila iz članka 1. ove Odluke će se izvršiti putem pismenog javnog nadmetanja.
Članak 3.
Početna prodajna cijena vozila iznosi 8.359,73 HRK, procijenjena je temeljem službene procjene od strane stalnog
sudskog vještaka za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila Željka Čička, a koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Oglas o prodaji vozila raspisat će načelnik Općine i bit će objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj
stranici Općine Brdovec.
Članak 5.
Za provođenje prodaje i sve poslove iz ove Odluke odgovoran je i zadužuje se općinski načelnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/06-20-9							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18 i 15/18),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 23. sjednici održanoj11.2.2020. donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća
Općine Brdovec i njihovom sastavu
I.
U članku 2. stavak 1 Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća (klasa:021-05/17-01/06-4, urbroj: 238/0303/06-17-6 od 30.10. 2017. mijenja se:
- pod rednim brojem 2. - Povjerenstvo za kanalizaciju, umjesto dosadašnjeg člana Vlade Leljaka, imenuje se
Igor Bjelošević, OIB: OIB: 69076855613, Brdovec, Ilije Gregorića 144
- pod rednim brojem 5 – Povjerenstvo za kulturu, umjesto dosadašnjeg člana Karla Prahina, imenuje se Senka
Šparica Živoder, OIB: 57851460894, Prigorje Brdovečko, Prigorska 34.
II.
Imenovani članovi su iz izborne kvote SDP-a, a predloženi od strane Općinske organizacije SDP Brdovec.
III.
Sve ostale odredbe Odluke o imenovanju povjerenstava Općinskog vijeća od 30.10.2017. (KLASA: 021-05/1710/06-4, URBROJ: 238/03-03/06-17-6) te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća
s 19. sjednice održane 12.9.2019. (KLASA: 021-05/19-10/06-19, URBROJ: 238/03-03/07-19-2) ostaju na snazi.
IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/07-20-10

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, 02/18), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 23. sjednici održanoj 11.2.2020. donosi
ODLUKU
o kupnji dijela nekretnine
Članak 1.
Ovom Odlukom se prihvaća investicija kupnje dijela nekretnine, detaljnije označene kao sjeverni dio (u površini
od 180 m2) k.č. 2849 koja je ukupne površine 1627m2 k.o. Laduč – ORANICA ZAVRTNICA NA ŠAŠI POLJU,
potrebne za izgradnju autobusnog ugibališta/stajališta (javno dobro), a koja graniči s državnom cestom DC 225.
Članak 2.
Vrijednost dijela nekretnine koji je predmet kupoprodaje bit će utvrđena Elaboratom o procjeni vrijednosti
nekretnine iz članka 1. ove Odluke, koji će izraditi ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.
Članak 3.
Opravdanost kupnje predmetnog dijela nekretnine je što će se kupnjom tog dijela nekretnine pridonijeti sigurnosti
autobusnog prijevoza, odnosno sudionika u prometu, s obzirom se ista nalazi na frekventnom mjestu i ovakvim
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autobusnim ugibalištem će se u potpunosti zadovoljiti propisi koji reguliraju ugibališta za stanice autobusa.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik Općine, a kupoprodaja će se realizirati po geodetskoj situaciji koja
je u prilogu ove odluke i odnosi se za dio nekretnine koja se kupuje.
Nakon realizacije izgradnje, upravitelj ceste će snimiti autobusno stajalište kao javno dobro.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/19-10/01-23
URBROJ: 238/03-03/07-11
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

Temeljem članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju (N/N 7/09), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine” br. 38/88, 42/88 i
75/93) , načelnik Općine Brdovec 2.1.2020. donosi
P LA N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata upravnih i drugih tijela Općine Brdovec
Članak 1.
Ovim planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju
se klasifikacijske oznake za akte koji se pojavljuju u radu upravnih odjela Općine Brdovec.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1.
ovog plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim
i primljenim aktima u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja
i primatelja akata (N.N. 38/88, 42/88 i 75/93).
Članak 3.
Ovim planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar upravnih odjela i službi
Općine Brdovec i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih
odjela kako slijedi.:
Brojčana oznaka ustr.
jedinice:
Urudžbeni broj
238/03-XX/x-00/00

Naziv odjela, čelnika ustroj. jedinice,
radnog mjesta

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

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina Brdovec
Općinsko vijeće
Općinski načelnik

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

Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove
Pročelnik i tajnik Općine
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gospodarstvo
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gospodar.

Br. oznaka
upr. odjela

Br.oznaka ustroj.
jed. i referenta

01
02

01/01
02/01

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

Stručni suradnik za upravne poslove – spec.za javnu nabavu
Viši referent za administrativno-upravne poslove
Referent za informatičke poslove
Stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar
Viši stručni suradnik za legalizaciju objekata
Viši stručni suradnik za opće poslove i odnose s javnošću

03/06
03/07
03/08
03/09
03/10
03/11

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

Upravni odjel za financije
Pročelnik
Viši savjetnik za proračunsko računovodstvo i poduzet.
Viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo i pod.
Stručni suradnik za proračunsko računovodstvo - analitičar
Referent za proračunsko računovodstvo - analitičar
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238/03-05/
238/03-05/01
238/03-05/02
238/03-05/03
238/03-05/04
238/03-05/05
238/03-05/06

Dječji vrtić „Videk“
Ravnateljica
Tajnica
Upravno vijeće
Računovodstvo
Odgojiteljsko vijeće
Stručni tim
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04/01
04/02
04/03
04/04
04/05

05/01
05/02
05/03
05/04
05/05
05/06

Članak 4.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 022-01/20-10/02
Urbroj: 238/03-03/07-20-1
Brdovec, 2.1.2020.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.
								

Na temelju članka 39, 44. i 48. 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, 98/19) i čl. 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec br. 03/13, 02/18 i 15/18), načelnik Općine Brdovec donosi
ODLUKU
1. U cilju ispunjavanja zakonskih obveza, ovom Odlukom omogućava se objava, distribucija i dostava Glasnika
Općine Brdovec u elektroničkom obliku, kao mrežno izdanje (digitalizirana, na mobilnim uređajima, u
formatima HTML, PDF i dr).
2. Navedeno u točki 1. daje se i na daljnju upotrebu i korištenje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici - ISSN
ured za Hrvatsku, Zagreb, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se UO za opće, pravne, komunalne i društvene poslove.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 022-05/20-10/03
URBROJ: 238/03-03/07-20-2
Brdovec, 27.1.2020.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 04 / 13.02.2020.)
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GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 04 / 13.02.2020.)

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.

