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Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17), članka
48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 3/13, 03/13, 02/18, 15/18, 04/20), po prethodno pribavljenom
mišljenju Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 35103/19-03/79 URBROJ: 238/1-18-02/4-20-6, od 3. travnja 2020.) Načelnik Općine Brdovec 8. travnja 2020. donosi
ODLUKU
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brdovec
I.
Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Ocjena) V. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Brdovec (u daljnjem tekstu: Plan) proveden je temeljem Odluke o provedbi postupka
Ocjene KLASA: 350-02/19-01/01; URBROJ: 238/03-03/07-19-9; od 2. prosinca 2019.
Postupak Ocjene proveo je Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec.
II.
Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći razlozi za pokretanje njegove izrade:
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji značajno su izmijenjeni opći razvojni ciljevi koji se sada
temelje na odgovornoj politici korištenja prostora i implementaciji konkretnih mjera kojima se nastoji unaprijediti
stanje u prostoru. Otvorene su i mogućnosti financiranja prikladnih projekata sredstvima EU fondova. Planska rješenja
temeljiti će se na istraživanju, optimiziranju, osmišljavanju i lociranju projekata koji osiguravaju razvoj konkurentnog i
održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te očuvanje i zaštitu
okoliša.

•
•
•
•
•
•
•
•

III.
Nacrtom Odluke o izradi plana određeni su sljedeći ciljevi njegove izrade:
Izmjena obuhvata planiranog građevinskog područja izdvojene sportsko-rekreacijske namjene u naselju Prudnice.
Za razvoj ove zone zainteresiran je strani ulagač koji je izradio idejno rješenje sportskih rekreacijskih i turističkih
sadržaja koje će se koristiti kao temelj prostorno-planske analize.
Analiza lokacija za planiranje turističkih punktova i mogućnosti gradnje manjih turističkih kapaciteta izvan
građevnog područja.
Izmjena kriterija za uzgoj životinja u naseljima i povećavanje zahtjeva i uvjeta za gradnju građevina za uzgoj
životinja izvan naselja.
Analiza neizgrađenih dijelova građevinskog područja i isključivanje pojedinih rubnih neizgrađeni dijelova koji
nisu opremljeni infrastrukturom.
Manje izmjene granica građevinskih područja razmatranjem, analizom i procjenom opravdanosti i usklađenost za
Zakonima i propisima, zahtjeva za proširenje građevinskog područja koje su građani uputili Općini u razdoblju od
usvajanja IV. izmjena i dopuna PPUO u ožujku 2017. godine.
Ispitivanje mogućnosti i opravdanosti izgradnje kružnih tokova na križanjima priključaka planirane državne ceste
D225 na postojeću trasu ceste D225 zbog sigurnijeg odvijanja prometa.
Utvrđivanje kriterija i uvjeta za izgradnju mreže baznih stanica kako bi se njihov raspored i daljnje postavljanje
doveli u okvire definirane primarno tehničkim parametrima te operatore obvezalo na primjenu primjerenih
oblikovnih rješenja.
Premještanje planiranog neizgrađenog dijela gospodarske zone u Savskom Marofu (Pliva) s područja južno na
područje sjeverno od postojeće zone.

IV.
U postupku ocjene Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove uputio je, sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih
propisa, zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene slijedećim javnopravnim tijelima:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Ulica Grada Vukovara 72/V;
10000 Zagreb
4. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo; Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
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5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu; Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000
Zagreb
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo; Ulica Grada Vukovara
72/V;10000 Zagreb
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica Grada Vukovara 72/V;10000 Zagreb
8. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu; Ulica Grada Vukovara
72/V;10000 Zagreb
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije; Ulica 151. Samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor
10. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova 7; 10000 Zagreb
11. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
12. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
13. Komunalno poduzeće Zaprešić, Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
14. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u zagrebu; Mesnička 49; 10000 Zagreb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.
Temeljem upućenog zahtjeva mišljenja su dostavila sljedeća javnopravna tijela:
Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica Grada Vukovara 72/V;10000 Zagreb
Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Ulica Grada Vukovara
72/V; 10000 Zagreb,
Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u zagrebu; Mesnička 49; 10000 Zagreb
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova 7; 10000 Zagreb
Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
Komunalno poduzeće Zaprešić, Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić

VI.
Od 14 pozvanih javnopravnih tijela 6 ih nije odgovorilo na zahtjev, 8 javnopravnih tijela dostavilo je mišljenje da
NE TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša je zahtjev za davanjem
mišljenja u postupku OSPUO proslijedilo upravnom odjelu za zaštitu okoliša u županiji, koji je dao mišljenje da NE
TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Dostava zahtjeva uredno je iskazana s danom 9. prosinca 2019. te je utvrđeno da je 29. studenog 2019. istekao
rok od 30 dana za izdavanje mišljenja, stoga se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra da
nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.
VII.
U postupku Ocjene Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec je Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Zagrebačke županije uputio zahtjev za provedbom prethodne
ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke
županije dostavio je mišljenje da se može isključiti značajan negativan utjecaj planiranih Izmjena i dopuna Plana na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti
za ekološku mrežu.
VIII.
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke županije je
uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke V. i VII. ove Odluke, dao mišljenje da je postupak ocjene o potrebi
provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na
navedene razloge donošenja Plana, može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
IX.
U granicama Općine Brdovec nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode.
U granicama Općine Brdovec nalaze se područja ekološke mreže: POVS HR2001070 Sutla i POVS HR2001506
Sava uzvodno od Zagreba.
U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se
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ne očekuju značajni negativni utjecaji na bioraznolikost.
Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku Ocjene i
sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.
X.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 022-05/20-10/09
URBROJ: 238/03-03/07-20-1
Brdovec, 8. travnja.2020.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19; u daljnjem tekstu
ZPU) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13, 02/18, 15/18 i 04/20), po prethodno
pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša
Zagrebačke županije (KLASA: 351-03/19-03/79; URBROJ: 238/1-18-02/4-20-6 od 3. travnja 2020.) danom temeljem
članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša temeljem koje
je načelnik općine donio Odluku da za plan nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:
022-05/20-10/09; URBROJ: 238/03-03/07-20-1 od 8. travnja 2020.) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 27. sjednici
održanoj 26.5. 2020. donosi
ODLUKU
o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brdovec
Članak 1.
Pravna osnova za donošenje odluke
Ovom odlukom pokreće se izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec br. 9/05, 3/07, 5/08, 6/10, 12/13, 13/15, 5/17 i 6/19 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Izmjena Plana).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec.
Postupak izrade i donošenja Izmjena Plana određeni su odredbama ZPU.
Članak 2.
Obuhvat Izmjena Plana
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna plana je područje jedinice lokalne samouprave Općine Brdovec u administrativnim
granicama utvrđenim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”,
broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13
i 110/15).
Članak 3.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji značajno su izmijenjeni opći razvojni ciljevi koji se sada temelje
na odgovornoj politici korištenja prostora i implementaciji konkretnih mjera kojima se nastoji unaprijediti stanje u
prostoru. Otvorene su i mogućnosti financiranja prikladnih projekata sredstvima EU fondova. Planska rješenja temeljiti
će se na istraživanju, optimiziranju, osmišljavanju i lociranju projekata koji osiguravaju razvoj konkurentnog i održivog
gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te očuvanje i zaštitu okoliša..
Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Članak 4.

Pojedinačni ciljevi izrade plana su sljedeći:
• U naselju Prudnice planirano je građevinsko područje izdvojene sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja
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površine 24,50 ha za koju je zainteresiran strani ulagač koji je izradio idejno rješenje sportskih rekreacijskih i
turističkih sadržaja u obuhvatu zone koje u pojedinim dijelovima i premašuje planom definiranu zonu sporta i
rekreacije. Izrađeno idejno rješenje koristit će se kao temelj prostorno-planske analize te će se u najvećoj mogućoj
mjeri uvažiti i inkorporirati u izmjene i dopune plana. Sukladno članku 43. Zakona o prostornom uređenju (NN
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) nova građevna područja izdvojene namjene izvan naselja mogu se određivati
samo ako su postojeća izgrađena 50% ili više svoje površine. U izradi plana morat će se izvršiti detaljna analiza
izgrađenosti građevinskih područja izdvojene namjene izvan naselja te, ako se utvrdi da postojeća nisu izgrađena
najmanje 50%, predložiti “kompenzacija”, odnosno isključivanje iz građevnog područja neke druge površine koja
je veličinom jednaka onoj koja se. zbog naprijed navedenog razloga, ovim izmjenama plana uključuje u građevno
područje.
• U naselju Prigorje Brdovečko planiran je turistički punkt, izletište Mačkovec, na kojemu je omogućena gradnja
ugostiteljske građevine (kuhinja, sanitarni čvor) i pratećih sadržaja u funkciji izletišta. Vlasnik turističkog punkta
Mačkovec iskazao je namjeru izgradnje nekoliko manjih smještajnih građevina tipa bungalow, a sličan je zahtjev
uputilo i više drugih vlasnika zemljišta u sjevernom, pretežito šumom pokrivenom dijelu općine. Izmjenama
plana analizirat će se lokacije za koje su iskazani takvi zahtjevi i propisi koji reguliraju mogućnost gradnje manjih
turističkih kapaciteta izvan građevnog područja te će se predložiti prostorno-planski model koji uvažava utemeljene
i elaborirane razvojne planove s jedne i namjeru i obavezu zaštite iznimno kvalitetnog i očuvanog prirodnog okoliša
ovog dijela općinskog teritorija s druge strane.
• Člankom 24.a važećeg plana izvan građevinskih područja u naseljima je omogućena izgradnja građevina za uzgoj
životinja kapaciteta do 15 uvjetnih grla, dok se građevine većeg kapaciteta moraju graditi izvan naselja. Izmjenama
plana značajno će se pooštriti kriteriji za uzgoj životinja u naseljima, te povećati zahtjevi i uvjeti za gradnju
građevina za uzgoj životinja izvan naselja. U svrhu nastavljanja stočarske proizvodnje u gospodarstvima koja se
već dugi niz godina bave ovom djelatnošću odredit će se primjeren rok za njihovo usklađivanje s novim uvjetima.
• Građevinska područja u važećem planu rezultat su dugogodišnjeg nasljeđa. Izvorno definirana Prostornim planom
Općine Zaprešić Prostornim planom Općine Brdovec u više su navrata povećavana tako da danas obuhvaćaju i
veliki broj neizgrađenih čestica koje su značajno udaljene od najbližeg izgrađenog dijela građevinskog područja i
nisu odgovarajuće opremljene infrastrukturom. Izgradnja infrastrukture do takvih čestica zahtijeva velika ulaganja
koja se niti približno ne mogu pokriti komunalnim doprinosima. Stoga će se u izradi izmjena i dopuna plana izvršiti
analiza neizgrađenih dijelova građevinskog područja te će se iz njega isključiti pojedini rubni neizgrađeni dijelovi
koji nisu opremljeni infrastrukturom.
• Manje izmjene granica građevinskih područja razmatranjem, analizom i procjenom opravdanosti i usklađenost za
zakonima i propisima, zahtjeva za proširenje građevinskog područja koje su građani uputili Općini u razdoblju od
usvajanja IV. izmjena i dopuna PPUO u ožujku 2017. godine.
• Područjem Općine Brdovec prolazi trasa državne ceste D225 (Harmica – Brdovec – Zaprešić) koja je planirana kao
brza cesta koja se na svega nekoliko lokacija križanjima van razine povezuje s lokalnom prometnom mrežom. Na
mjestima križanja tih priključaka na trasu postojeće državne ceste D225, koja prolazi kroz najgušće naseljeni dio
Općine, a nakon izgradnje nove ceste služit će isključivo za lokalni promet, treba ispitati mogućnost i opravdanost
izgradnje kružnih tokova zbog sigurnijeg odvijanja prometa.
• Bazne stanice mreža elektroničke komunikacijske infrastrukture do sada su se postavljale bez jasnih kriterija i
uvjeta, te bez ikakvog sudjelovanja jedinice lokalne samouprave. Izmjenama plana predložit će se kriteriji i uvjeti
za izgradnju mreže baznih stanica kako bi se njihov raspored i daljnje postavljanje doveli u okvire definirane
primarno tehničkim parametrima te operatore obvezalo na primjenu primjerenih oblikovnih rješenja.
• Južno od postojećeg izgrađenog kompleksa farmaceutske industrije u Savskom Marofu planirano je neizgrađeno
područje gospodarske namjene, najvjerojatnije s idejom i pretpostavkom da će se postojeći farmaceutski pogon
širiti. Područje planirano za širenje gospodarske zone obuhvaća veliki broj poljoprivrednih čestica u privatnom
vlasništvu koje će biti vrlo teško otkupiti i tako osigurati mogućnost za širenje gospodarskih sadržaja. S druge
strane, sjeverno od postojećeg industrijskog kompleksa, nalazi se nekoliko velikih poljoprivrednih čestica (k.č.br.
1808/1 k.o. Brdovec, k.č.br. 2860, 2913 i 3024/1 k.o. Laduč) koje su u vlasništvu tvrtke Pliva Hrvatska d.d. te
se opravdano može pretpostaviti da će postojeća farmaceutska industrija, ako bude imala potrebe za širenjem,
zahtijevati da joj se nova izgradnja omogući na tim česticama umjesto da se upušta u neizvjesni pothvat otkupa
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desetina minijaturnih privatnih čestica koje joj je važeći prostorni plan namijenio za buduće širenje. Stoga će se
izmjenama plana planirani neizgrađeni dio gospodarske zone u Savskom Marofu premjestiti s područja južno na
područje sjeverno od postojeće zone.
Članak 5.
Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

Članak 6.

Članak 7.
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana
Plan će se izraditi na digitalnom vektorskom formatu katastarskog plana dopunjenog topografskim podacima.
Članak 8.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge
propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će
sudjelovati u izradi prostornog plana
U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:
1. Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Ulica Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica Ivana Lučića 2a/VI;
10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije; Ulica Grada Vukovara 78, 10000
Zagreb
6. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
7. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb
8. Ministarstvo državne imovine; Dežmanova 10, 10000 Zagreb
9. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
10. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
11. HEP, Distribucijsko područje ELEKTRA ZAPREŠIĆ, Bana Josipa Jelačića 14, 10290 Zaprešić
12. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb
13. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
14. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
15. Komunalno poduzeće Zaprešić, Zelengaj 15, 10290 Zaprešić
16. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih poslova;
Petrinjska 30; 10000 Zagreb
17. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10000 Zagreb
Članak 9.

Rokovi za izradu plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz
informacijski sustav prostornog uređenja. (čl. 88.)
Izrađivač plana će uz punomoć nositelja izrade dostaviti nadležnim javnopravnim tijelima odluku o izradi plana s
pozivom da mu u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.)
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.
Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva
i Općine. (čl. 96.)
Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim
odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)
Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)
U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.
Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju
danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglasna s
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prijedlogom plana. (čl. 101.)
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi
i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja mišljenja. (čl.
107.)
Po dobivanju mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana
Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Sukladno prethodnom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša danom temeljem
članka 86. Zakona o prostornom uređenju i članka 66. Zakona o zaštiti okoliša, s obzirom da zahvat koji je predmet
izmjena plana, temeljem kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
iz Priloga Ill. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17), neće
imati značajan negativni utjecaj na okoliš, za izmjene plana neće se provoditi postupak ocjene o potrebi strateške
procjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš.
Članak 10.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje,
tijekom izrade i donošenja plana
U području obuhvata Izmjena Plana do njihovog usvajanja odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem
Prostornom planu uređenja Općine.
Članak 11.
Izvori financiranja plana
Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Brdovec.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/20-10/05-27
Urbroj: 238/03-03/07-20-2

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne
novine broj 29/19 i 98/19), članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine
broj 24/11, 61/11, 27/13, 48,13-pročišćeni tekst, 02/14-Odluka Ustavnog suda RH, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj
27. sjednici održanoj 26. 5.2020. donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Brdovec za godišnje financiranje političkih stranaka
Općinskog vijeća Općine Brdovec za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Brdovec
za 2020. godinu, iz sredstava Proračuna Općine Brdovec.
Članak 2.
Sredstva se raspoređuju na način da se utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog člana, odnosnu članicu u
Općinskom vijeću Općine Brdovec (u daljnjem tekstu: Općinskog vijeća) tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerna broju članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
Za svakog muškog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 900,00 kn, te 990,00 kn po
vijećniku ženskog spola.
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Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva iz Proračuna Općine Brdovec
za 2020. godinu na način utvrđen u članku 2. i 3. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:
Red
br.

Zastupljenost političkih stranaka

Broj vijećnica/ka
žene muškarci

žene

Godišnji iznos
muškarci

1.

SDP-HSU
SDP
HSU

4
3
1

5
3
2

2.970,00 kn
990,00 kn

2.700,00 kn
1.800,00 kn

2.

HDZ-HSP AS
HDZ
HSP AS

1
10

3
3
0

990,00 kn
0 kn

2.700,00 kn
0 kn

3.

HSS

0

2

0 kn

1.800,00 kn

4.

BANDIĆ MILAN 365

0

1

0 kn

900,00 kn

5.

ŽIVI ZID

0

1

0 kn

900,00 kn

6.

UKUPNO:

5

12

4.950,00 kn

10.800,00 kn

7.

Sveukupno: 15.750,00 kn

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Upravni odjel za financije, na žiroračun političke stranke, tromjesečno
u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja,
u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine
Brdovec za godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brdovec za 2020. godinu (Glasnik Općine
Brdovec broj 02/20).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/05-27
URBROJ: 238/03-03/07-20-3

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, 15/18 i 04/20)
Općinsko vijeće Općine Brdovec na 27. sjednici, održanoj 26.5.2020. donosi
ODLUKU
o mjerama oporavka
(pandemija COVID-19)
Članak 1.
Vezano uz propisane mjere usmjerene za sprječavanje širenja COVID-19 virusa, ovom Odlukom reguliraju se
mjere oporavka iz nadležnosti Općine Brdovec, usmjerene na oporavak od pandemije korona virusa.
Ukida se ili odgađa plaćanje obveza prema Općini Brdovec dok traju posebne mjere na slijedeći način:
1. ukida se naplata zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brdovec za ugostiteljske i druge objekte u
kojima se za vrijeme trajanja posebnih mjera neće odvijati poslovna djelatnost,
2. ukida se naplata zakupa javnih površina u vlasništvu Općine Brdovec za razdoblje dok su na snazi posebne mjere,
3. ukida se naplata komunalne naknade za sve poslovne prostore na području Općine Brdovec u kojima se za vrijeme
trajanja posebnih mjera neće odvijati poslovna djelatnost,
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4. ukida se naplata poreza na korištenje javnih površina za razdoblje dok su na snazi posebne mjere,
5. ukida se naplata naknada za koncesije poslovnim subjektima koji za vrijeme trajanja posebnih mjera nisu u
mogućnosti obavljati djelatnost ili je obavljaju u bitno smanjenom obimu,
6. na sve ostale obveze prema Općini Brdovec čija su dospijeća za vrijeme dok traju posebne mjere neće se obračunavati
zakonske zatezne kamate niti poduzimati mjere prisilne naplate,
7. razmatra se mogućnost za dodjelu izravne pomoći ugroženim poduzećima i obrtima koji su pretrpjeli znatnu štetu
za vrijeme i nakon trajanja mjera,
8. načelnik će prema ovoj Odluci donositi provedbene Odluke, Zaključke i Mjere usmjerene na oporavak.
Članak 2.
Poduzimaju se aktivnosti o mogućnostima dodjele izravne pomoći ugroženim poduzećima i obrtima koji su pretrpjeli
znatnu štetu za vrijeme i nakon trajanja mjera.
Analizira se i razmatra mogućnost dodjele izravne pomoći ugroženim građanima koji su pretrpjeli neposrednu štetu
u vidu otkaza ugovora o radu i sl. za vrijeme i nakon trajanja mjera.
Sredstva za dodjelu pomoći iz st.1. i 2. ovog članka namirila bi se odgovarajućim uštedama iz proračunskih stavaka
planiranih u Proračunu za 2020.g.
Općina Brdovec će ovisno o trajanju i obuhvatu posebnih mjera usmjerenih za sprječavanje širenja virusa razmotriti
dodatne mogućnosti o odgodama i oslobađanjima, posebno vodeći računa o stanju gospodarstva.
Vezano za prethodne stavke ovog članka, a u svezi s člankom 1. t.7., po prestanku mjera donijet će se druge posebne
provedbene odluke i kriteriji na razini ovog predstavničkog tijela.
Članak 3.
Općina Brdovec će ovisno o trajanju i obuhvatu posebnih mjera usmjerenih za sprječavanje širenja virusa razmotriti
dodatne mogućnosti o odgodama i oslobađanjima, posebno vodeći računa o stanju gospodarstva.
Članak 4.
Za oslobađanje ili odgodu plaćanja iz članka 1. t. 1., 2., 3., 4., 5. ove Odluke, gospodarski subjekt mora podnijeti zahtjev
Općini Brdovec do 30. rujna 2020. godine.
Mjere iz članka 1. primjenjivati će se za razdoblje od 01. ožujka do 31. svibnja 2020. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/05-27
URBROJ:238/03-03/06-20-4		

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

U vezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19) i temeljem
članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na 27. sjednici održanoj 26.5.2020., donosi
ODLUKU
o prihvaćanju produženja privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.
Prihvaća se zahtjev Obrta za poljoprivrednu proizvodnju, vlasnika Vlade Jurkasa, za produženje privremenog zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske najduže na rok od godinu dana, odnosno do sklapanja ugovora
o zakupu ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
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Članak 2.
Sa zakupnikom će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/20-10/05-27
Urbroj: 238/03-03/06-20-5
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.
							
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak,
95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19) te članaka 32. i 62. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/20), Općinsko vijeće na svojoj
27. sjednici, održanoj 26.5.2020. donosi
ODLUKU
o promjeni granica između naselja
I.
Mijenjaju se granice između naselja Brdovec, Zdenci Brdovečki i Javorje.
II.
Granica između naselja Brdovec i naselja Javorje i Zdenci Brdovečki revidira se na način da bi ona išla granicom
zatečenih katastarskih čestica građevinskog područja naselja između izgrađenog područja naselja i neizgrađenog
uređenog područja naselja te bi obuhvaćala slijedeće katastarske čestice (parcele) u k.o. Brdovec:
- k.č. 484/48 u cijelosti naselje Javorje
- k.č. 484/66 u cijelosti naselje Brdovec
- k.č. 484/14 u cijelosti naselje Zdenci Brdovečki
- k.č. 484/11 dijelom naselje Zdenci Brdovečki, dijelom naselje Brdovec
- k.č. 484/9 dijelom naselje Zdenci Brdovečki, dijelom naselje Brdovec
- k.č. 484/46 u cijelosti naselje Zdenci Brdovečki
- k.č. 484/67 u cijelosti naselje Zdenci Brdovečki
- k.č. 484/4 dijelom naselje Zdenci Brdovečki, dijelom naselje Brdovec
- k.č. 484/59 u cijelosti naselje Zdenci Brdovečki
- k.č. 484/60 manjim dijelom naselje Zdenci Brdovečki, većim dijelom naselje Brdovec
- k.č. 484/1 manjim dijelom naselje Zdenci Brdovečki, većim dijelom naselje Brdovec
- k.č. 483/4 dijelom naselje Zdenci Brdovečki, dijelom naselje Brdovec
- k.č. 483/3 dijelom naselje Zdenci Brdovečki, dijelom naselje Brdovec
- k.č. 752/1 u cijelosti naselje Brdovec
- Ulica Nikole Širanovića označena kao k.č. 2547 sjevernim dijelom u naselju Brdovec, a južnim dijelom do
raskrižja s Zdenačkom ulicom (k.č. 2545) pripala bi naselju Zdenci Brdovečki.
III.
Navedene izmjene iz točke II. ne uvjetuju izmjene osobnih podataka mještana ovih mjesta, obzirom se kao
valjano uzima zatečeno stanje na terenu.
IV.
Izmjene granica između naselja Brdovec i naselja Javorje i Zdenci Brdovečki donosi se u svrhu revizije/
usklađivanje podataka u Registru prostornih jedinica sa stanjem na terenu, a u cilju priprema za provođenje popisa
stanovništva 2021. godine te na zahtjev Državne geodetske uprave.
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V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA:021-05/20-10/05-27
URBROJ: 238/03-03/07-20-8

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

Na temelju članka 9. i 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18, 04/20),
Općinsko vijeće Općine Brdovec, na 27. sjednici održanoj dana 26.5.2020. donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Brdovec povodom jubileja
Članak 1.
Dodjeljuju se priznanja udrugama s područja općine Brdovec koje ove godine obilježavaju značajne jubileje
svog djelovanja i rada čime su dale značajan doprinos razvoju Općine Brdovec.
Članak 2.
Priznanja – Povelja Općine Brdovec, dodjeljuju se:
1. DVD-u LADUČ, Laduč, povodom obilježavanja 100 godina postojanja,
2. MJEŠOVITOM CRKVENOM ZBORU ŽUPE SV. VIDA BRDOVEC, povodom 30 godina postojanja
Članak 3.
Priznanja će dobitnicima biti uručena na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak,
15.6.2020. na Dan općine i blagdana Sv. Vida sati, u kino-dvorani, u 17,00 sati.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-05-27
URBROJ: 238/03-03/07-20-9

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

Na temelju članaka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19), članka 54. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Videk te članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine Brdovec, na 27. sjednici održanoj 26.5.2020., donijelo
je
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Videk
I.
Imenuje se DINA RENDULIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića Videk.
II.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 01. rujna 2020.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec i dostaviti imenovanoj
ravnateljici.
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Obrazloženje
Dječji vrtić Videk samostalnom je ustanovom postao dana 1. siječnja 2020. Upravno vijeće je donijelo Odluku
o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Videk. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg
vrtića Videk objavljen je 03.4.2020. u trajanju od 8 dana (do 11.4.2020.) u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama
Ustanove i Osnivača te na oglasnim pločama vrtića.
Temeljem objavljenog javnog natječaja, pristigla je jedna prijava kandidatkinje Dine Rendulić. U provedenom
postupku utvrđeno je da je prijava kandidatkinje potpuna i pravodobna.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog razgovora s kandidatkinjom, Upravno
vijeće je jednoglasno utvrdilo prijedlog Odluke o imenovanju Dine Rendulić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Videk.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 021-05/20-10/05-27
URBROJ: 238/03-03/06-20-1

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

Na temelju točke III. podtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (NN 3/20) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13,
02/18, 15/18 i 04/20), općinski načelnik Općine Brdovec 18. svibnja 2020. godine donio je
Z A K LJ U Č A K
Članak 1.
Osigurana su sredstva za podmirenje troškova redovnih aktivnosti tijekom požarne sezone putem financiranja
rada Vatrogasne zajednice Općine Brdovec u iznosu od 1.180.000,00 HRK.

slijedi:

Članak 2.
Utvrđuje se Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone za područje općine Brdovec kako

VZO Brdovec

920.000,00 HRK

Kapitalne donacije DVD-ima - objekti i oprema

100.000,00 HRK

Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti i oprema

160.000,00 HRK

Članak 3.
Unutar Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Brdovec za 2020. godinu osigurana su sredstva za
dislokaciju i opremanje vatrogasaca.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 214-02/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-4
Brdovec, 18.5.2020.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

14

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 09 / 28.05.2020.)

Na temelju točke III. podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (NN 3/20) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj
03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) općinski načelnik Općine Brdovec 18. svibnja 2020. godine donio je
P LA N
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Brdovec u
protupožarnoj sezoni u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području općine Brdovec koji su uključeni u
protupožarnu sezonu 2020. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području
općine Brdovec, Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i
širenja požara i Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova.
Članak 2.
Subjekti zaštite od požara na području Općine Brdovec uključeni u protupožarnu sezonu 2020. godine su:
• Općinsko vijeće Općine Brdovec,
• Načelnik Općine Brdovec,
• Upravni odjel za opće, pravne komunalne i društvene poslove Općine Brdovec,
• Upravni odjel za financije Općine Brdovec,
• Vatrogasna zajednica Općine Brdovec, koju čine dobrovoljna vatrogasna društva:
DVD Brdovec, DVD Drenje, DVD Harmica, DVD Ključ, DVD Laduč, DVD Prigorje, DVD Šenkovec, DVD
Vukovo Selo i DVD Zdenci Brdovečki,
• Stožer civilne zaštite Općine Brdovec,
• vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,
• tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju iz Plana korištenja teške građevinske mehanizacije
području općine Brdovec,
• tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja
požara,
• Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Zagreb,
• Policijska postaja Zaprešić, i
• Mjesni odbori na području općine Brdovec.
Članak 3.
	 Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2020. godine izvršenjem
zadataka iz Planova iz točke I.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 214-02/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-5
Brdovec, 18.5.2020.
							

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (NN 3/20) i članka 32. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) općinski načelnik Općine Brdovec 18.
svibnja 2020. godine donio je
PLAN
KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA
ŽURNU IZRADU PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA
PROTUPOŽARNIH PUTOVA
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Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području općine Brdovec, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog
zemljišta na području općine Brdovec, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova, a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema VZO Brdovec, odnosno
drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koji se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Zagrebačke županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika VZO Brdovec ili njegovog
zamjenika, dužna je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Vatrogasni zapovjednik VZO Brdovec, odnosno njegov zamjenik, određuje vrijeme, vrstu i obim korištenja
teške građevinske mehanizacije.
Članak 3.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem
na području općine Brdovec.
Subjekti s područja Općine Brdovec koji raspolažu s materijalno-tehničkim sredstvima su:
• Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
• Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju vl. Bruno Kovačić, Javorje, Savska ulica 14,
• Kalesić gradnja d.o.o., Zdenci Brdovečki, Drenski put 19,
• MŽ Graditeljstvo d.o.o., Ključ Brdovečki, Mokrička ulica 76, i
• obrt TRANS-KOP LUBAN, Zdenci Brdovečki, Zdenačka 89.
Članak 4.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na
odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 5.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran
prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik
VZO Brdovec, odnosno njegov zamjenik ili druga od njih ovlaštena osoba.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 214-02/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-6
Brdovec, 18.5.2020.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. (Narodne novine broj 03/20) te članka
48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20) općinski načelnik Općine Brdovec
donosi
PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU
BRDOVEC U 2020. GODINI
I.

UVOD

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu:
Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijela, javnih ustanova,
udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.
Vatrogasna zajednica Brdovec – zapovjednik nadležan je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i
usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.
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Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, su:
A. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci
B. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.
Vatrogasna zajednica Brdovec – zapovjednik posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite, organizirati
i pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite
od požara.
Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz Državnog proračuna,
proračuna grada/općine, sredstva nadležnih javnih ustanova, vatrogasnih organizacija, ostalih udruga građana te drugih
organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti.
Svrha i cilj programa aktivnosti
Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju
smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina,
zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.
Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih,
organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem
odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara.
Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje
broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj
ekosustava.
Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno.
Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i dopune.
Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:
I. Uvod
II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti
III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara
IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne sezone
u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara
V. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
Svi subjekti – izvršitelji i sudionici
1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na
području svoje nadležnosti i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera
zaštite od požara.
2. Svi subjekti provedbe zadataka obvezni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Brdovec, a neposredni izvršitelji
zadataka i teritorijalno nadležnom županijskom stožeru civilne zaštite, ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale
potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa
aktivnosti u »Narodnim novinama«.
3. Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima
i sudionicima u provedbi zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na
sastancima će se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat
će se sve provedene zadataka Programa aktivnosti.
4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih
aktivnosti dostaviti VZ ZŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do
10. lipnja 2020. godine.
b) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik izradit će i Načelniku Stožera CZ ZŽ dostaviti Privremeno
izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do kraja srpnja 2020. godine.
5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga
Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog
proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2020. godinu, dostaviti Vatrogasnoj zajednici
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ZŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2021.
godine.
b) Vatrogasna zajednica općine Brdovec - zapovjednik izradit će i dostaviti načelniku stožera CZ ZŽ Konačno
izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 1. ožujka 2021. godine.

Vatrogasna zajednica grada/općine
zapovjednik

Izvršitelj zadatka:
Sudionici:

svi subjekti provedbe zadataka

Rok za dostavu podataka:

odmah po objavi Programa aktivnosti

Rok za organizaciju I. sastanka:

30. travnja 2020. godine

Rok subjektima za dostavu 1. izvješća:

10. lipnja 2020. godine

Rok za organizaciju II. sastanka:

14. lipnja 2020. godine

Rok za dostavu Privremenog izvješća Načelniku stožera CZ ZŽ:

kraj srpnja 2020. godine

Rok za organizaciju III. sastanka:

31. listopad 2020. godine

Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima:

15. siječnja 2021. godine

Rok za dostavu Konačnog izvješća Načelniku stožera CZ ZŽ:

1. ožujka 2021. godine

III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA
Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije
6. a) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti
će usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
b) Načelnik stožera civilne zaštite općine Brdovec obvezno će organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite i
vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2020. godini, na kojima je potrebno:
• razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju
požarnu sezonu
• razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone.
• predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području
• predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći
računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo
su dio resursa – subjekata zaštite od požara)
• predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih
požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01), a izvješće o istome dostaviti
Vatrogasna zajednica županije – županijskom zapovjedniku.
• razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u
slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16)
• Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Vatrogasna
zajednica županije – županijski zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:

Načelnik stožera CZ, Vatrogasna zajednica grada/općine – zapovjednik

Sudionici:

Vatrogasna zajednica županije – županijski zapovjednik

Rok:

15. travnja 2020. godine

7. a) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumo posjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije
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godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.
b) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa navedeni subjekti dužni su
dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.
c) Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta
otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
d) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih posebnim
propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane
korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
e) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik zajedno i s drugim tijelima, obvezna je održavati međusobne
stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno
u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola
označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, itd.).
f) Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na
informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova
dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i
stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.
g) U cilju primjene novog Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu te Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i Zakona o zaštiti od požara u jedinicama lokalne samouprave po pitanju zaštite
od požara, odnosno održavanja poljoprivrednih rudina i reguliranja jedinstvenog pristupa mjerama zaštite od požara,
potrebno je do početka glavnog napora požarne sezone 1. lipnja 2020. godine provesti međuresornu koordinaciju svih
nadležnih ministarstava i predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te do kraja 2020. godine
propisati postupovnik za usuglašavanje, donošenje i nadzor ovih mjera, a posebno za upoznavanje stanovništva s istima.

Sudionici:

Vatrogasna zajednica grada/općine – zapovjednik, Jedinstveni upravni
odjel
Vatrogasna zajednica županije – županijski zapovjednik

Rok provedbe:

15. travnja 2020. godine

Izvršitelji zadatka:

Rok za nadzor i dostavu izvješća: 20. svibnja 2020. godine
8. a)Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik obvezan je, sukladno izrađenom Planu motriteljskodojavne službe na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti
potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje
potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja
plana ophodnji na području općine Brdovec i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasnu
zajednicu županije – županijskog zapovjednika.
b) Planove motriteljsko-dojavne službe obvezno dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom
zapovjedniku.
c) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili
korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.
d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno
vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
e) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje
kao i sve ostale propisane mjere, obvezno dostaviti vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i
područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji zadatka:
Sudionici:
Rok provedbe za jedinice lokalne samouprave:

Vatrogasna zajednica grada/općine– zapovjednik
Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik,
načelnik stožera CZ grada/općine
30. travnja 2020. godine

Rok provedbe za jedinice područne samouprave: 15. svibnja 2020. godine
Rok provedbe za vatrogasne zajednice županija: 31. svibnja 2020. godine
Rok za nadzor:

31. svibnja 2020. godine
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IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I
ŠIRENJA POŽARA
9. a) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik zajednički će planski definirati trajne preventivne
aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i
šumskogospodarskim planovima.
b) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik u suradnji sa Upravama šuma podružnice županije, točno
će definirati konkretne nove dionice protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova (najmanje dvije), a koje će služiti
između ostaloga i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u digitalnom georeferenciranom
obliku (.shp, Feature Class format) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom
zapovjedniku Republike Hrvatske najkasnije do 31. travnja 2020. godine, a iste izgraditi u 2020. godini prije početka
glavnog napora požarne sezone 1. lipnja.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik

Sudionici:

Načelnik stožera CZ
Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Područni uredi civilne zaštite

a) Rok:

30. travnja 2020. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)

b) Rok za izgradnju:

1. lipnja 2020. godine (dvije konkretne dionice)

c) i d) Rok provedbe:

kontinuirano

e) Rok dostave podataka: 15. svibnja 2020. godine
Više izvršitelja zadatka
10. a) Vatrogasna zajednica općine Brdovec– zapovjednik obvezan je, organizirati i održati informativno –
savjetodavne sastanke s drugim subjektima i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati
tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz
ovoga Programa aktivnosti.
b) U svrhu povećanja otpornosti i sposobnosti za prevenciju i gašenje požara raslinja provodit će se koordinirana
akcija najugroženijih lokalnih samouprava na kojima će se donijeti konkretne preventivne i operativne mjere. U tom
pogledu utvrdit će se potencijalno požarno najugroženija područja općine iz požarnih statistika unatrag zadnjih 20
godina i usmjeriti podrška konkretnima aktivnostima s lokalne, područne i državne razine na tim područjima, kao što
su preventivno spaljivanje, gradnja vodocrpilišta, požarnih prosjeka i proširenje šumskih putova, sadnja negorivog
raslinja, poticanje osnaživanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i informiranja i dodatna osposobljavanja lokalnog
stanovništva i slično.

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica grada/općine – zapovjednik
Sudionici:

Načelnik stožera CZ,

Rok:

15. svibnja 2020. godine

11. a) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik dužan je ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja
vatrogasnih snaga na području općine Brdovec (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za
područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija
kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.
b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima
odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih
i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.
c) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik dužan je, u propisanom roku, Plan angažiranja vatrogasnih
snaga na području općine Brdovec (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti Vatrogasna zajednica županije –
županijski zapovjedniku
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Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik
Sudionici:

Vatrogasna zajednica županije – županijski zapovjednik

Rok:

15. svibnja 2020. godine

V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Više izvršitelja zadatka
12. a) Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik obvezan je izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim
zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe
zadataka iz ovoga Programa.

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica općine Brdovec – zapovjednik
Sudionici:

Načelnik stožera CZ

Rok:

kontinuirano

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici
13. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Plana provedbe Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske
troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade
projekata, studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara.
b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će
doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti.
14. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih
radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16).
15. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu
provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.
b) Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa aktivnosti, a na temelju raščlambe protupožarne sezone dužni su, ako se
ukaže potreba za time, u svojim financijskim planovima osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća u
protupožarnoj sezoni za 2021. godinu.
KLASA: 214-02/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-7
Brdovec, 18.5.2020.
								
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
									
Alen Prelec, v.r.
Na temelju točke III. podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (NN 03/20) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13,
02/18, 15/18 i 04/20), općinski načelnik Općine Brdovec 18. svibnja 2020. godine donio je
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Utvrđuje se popis lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju požara prilikom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora kako slijedi:
•
•
•
•

Prostorije društveno – vatrogasnog doma Šenkovec
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Harmica
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Ključ Brdovečki
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Laduč
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•
•
•
•
•

Prostorije društveno – vatrogasnog doma Prigorje Brdovečko
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Drenje Brdovečko
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Brdovec
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Zdenci Brdovečki
Prostorije društveno – vatrogasnog doma Vukovo Selo
Članak 2.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 214-02/20-01/03
URBROJ: 238/03-03/06-20-8
Brdovec, 18.5.2020.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
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Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

