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Temeljem članka 34.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 9. stavak 1 Pravilnika
o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN br. 62/19), članaka 4. i 6. Odluke župana
Zagrebačke županije o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač
Zagrebačka županija (Klasa: 022-01/19-01/35, Urbroj: 238/1-03-19-03, od 2.8.2019.), Programa potreba u
osnovnom obrazovanju za 2019. i 2020.g. Općinskog vijeća i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18, 04/20) načelnik Općine Brdovec dana 6.7.2020.donosi sljedeću
ODLUKU
o sufinanciranju programa produženog boravka
u školskoj godini 2020/2021. za osnovne škole na području općine Brdovec
Članak 1.
Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji
se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti, a koji
se organizira u školi, prije ili nakon redovne, obvezne nastave i školskih aktivnosti.
Program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda) osnovnih škola s područja
općine Brdovec sufinancirat će se iz proračuna Općine Brdovec: Program A100082 Produženi boravak.
Program produženog boravka utvrđuje se kao javna potreba u osnovnim školama, a sufinanciranje se izvršava
ovisno o mogućnostima proračuna Općine Brdovec.
Članak 2.
U školskoj godini 2020/2021. sufinancirat će se provedba produženog boravka iz članka 1. ove Odluke, i to:
1. u OŠ Ivana Perkovca 2 skupine,
2. u OŠ Ivane Brlić Mažuranić 2 skupine,
3. u OŠ Pavao Belas 3 skupine.
Osnovne škole donose godišnji program rada produženog boravka, sukladno osiguranim sredstvima u
Proračunu Općine Brdovec i odgovorne su za njegovu provedbu.
Članak 3.
Program produženog boravka provode zaposlenici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za odgojnoobrazovni rad s učenicima u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim
propisima.
Zaposlenici sa školama sklapaju ugovore o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi zaposlenici u školama.
Članak 4.
Broj i veličinu skupina u produženom boravku potrebno je prilagoditi kadrovskim, prostornim i
organizacijskim mogućnostima te zavisnim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetno
pitanje.
Ako se za produženi boravak prijavi preveliki broj učenika, prednost pri upisu u program imaju učenici:
s prebivalištem na području općine Brdovec,
sa oba zaposlena roditelja,
bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja,
samohranog zaposlenog roditelja ili zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,
- koji žive u teškom zdravstvenim i socijalnim uvjetima, prema dokumentaciji nadležnog Centra za
socijalnu skrb, te
1. i 2. razreda.
Prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija.
Članak 5.
Općina Brdovec su/financira plaće i materijalna prava učitelja/ica u produženom boravku, a koja ostvaruju u
skladu sa odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama..
Navedenu obvezu iz stavka 1. ovog članka Općina Brdovec realizirat će temeljem ispostavljenog i dostavljenog
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računa osnovnih škola, u kojima je uveden produženi boravak, za prethodni mjesec.
U skladu s dostavljenim računima za sufinanciranje učitelja/ica, Općina Brdovec školama doznačuje sredstva
potrebna za sufinanciranje produženog boravka.
Članak 6.
Načelnik Općine Brdovec ovu Odluku donosi sukladno iskazanim potrebama od strane škola, Proračunu
Općine Brdovec za 2020. i 2021. godinu, Programima potreba u osnovnom obrazovanju za 2020. i 2021.
godinu Općinskog vijeća te članku 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Zadužuju se škole na postupanje prema Zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju predmetna pitanja
produženog boravka (odobrenja resornog ministarstva, suglasnosti osnivača i ostalo).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 602-02/20-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-20-2

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec, v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 48. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), načelnik Općine Brdovec, donosi

ODLUKU
o financiranju označavanja, odnosno mikročipiranja pasa
i sufinanciranju sterilizacije ženki pasa
u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom o financiranju označavanja, odnosno mikročipiranja pasa i sufinanciranju sterilizacije ženki
pasa (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se način i uvjeti ostvarivanja prava na financiranje mikročipiranja pasa i
sufinanciranje sterilizacije ženki pasa.
Članak 2.

Općina Brdovec (u daljnjem tekstu: Općina) financirati će mikročipiranje pasa na području Općine
u 100% iznosu i sufinancirati sterilizaciju ženki pasa u visini 400,00 kuna za jednu steriliziranu ženku psa
po vlasniku i to do iskorištenja sredstava navedenih u stavku 2. ovog članka.
Sredstva za financiranje
označavanja - mikročipiranja pasa i sufinanciranju sterilizacije ženki pasa dodijeljena su od strane Zagrebačke
županije temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 42-03-4-20, u iznosu od 13.277,00 (trinaest tisuća dvjesto
sedamdeset i sedam) kuna.

Članak 3.
Uvjet za ostvarivanje prava na financiranje označavanja, odnosno mikročipiranja pasa je da pas mora biti
mikročipiran od strane ovlaštene veterinarske stanice koja pruža veterinarsku uslugu na području Općine temeljem
Ugovora o provedbi mjere mikročipiranja pasa, te da vlasnik odnosno posjednik pasa ima prijavljeno prebivalište na
području Općine.
Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije ženki pasa je da ista mora biti mikročipirana, da
sterilizaciju ženki pasa obavlja ovlaštena veterinarska stanica koja pruža veterinarsku uslugu temeljem Ugovora o
pružanju veterinarskih usluga sterilizacije ženki pasa u 2020.godini, da vlasnik ženke pasa ima prijavljeno prebivalište
na području Općine te da isti podnese zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje ženke pasa u Upravnom odjelu za
opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine Brdovec.
Članak 4.
Financiranje mikročipiranja pasa vršit će se izravnim uplatama iznosa financiranja veterinarskoj stanici koja je
izvršila uslugu mikročipiranja pasa na adresi vlasnika odnosno posjednika pasa.
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Uplate iz stavka 1. ovog članka vršit će se po ispostavljenom računu veterinarske stanice te priloženom popisu
označenih, odnosno mikročipiranih pasa zajedno s odgovarajućim podacima o vlasnicima mikročipiranih pasa.
Općina neće vršiti plaćanje mikročipiranja pasa za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavak 1. ove Odluke.
Članak 5.
Sufinanciranje sterilizacije ženki pasa vršit će se izravnim uplatama iznosa sufinanciranja veterinarskoj stanici
koja je izvršila veterinarsku uslugu sterilizacije ženki pasa.
Uplate iz stavka 1. ovog članka vršit će se po ispostavljenom računu veterinarske stanice za svaku uslugu
zasebno, a sukladno izdanoj potvrdi od strane Upravnog odjela za opće, pravne, komunalne i društvene poslove Općine
Brdovec te uručenoj vlasniku korisnika usluge.
Općina neće vršiti plaćanje sterilizacije ženki pasa za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavak 2. ove
Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 320-01/20-01/02
URBROJ: 238/03-03/9-20-5
Brdovec, 04.09.2020.
							

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC

Alen Prelec, 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, 15/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine Brdovec
na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.9.2020. donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu općine Brdovec
(ošasna imovina)
Članak 1.
Daje se suglasnost na prodaju putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, sljedećih
nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Brdovec, upisanih pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu,
zemljišnoknjižni odjel Zaprešić:

zk.ul.

k.č.

k.o.

820

3585/3 Laduč

820

3585/5 Laduč

820

3585/6 Laduč

820
820
820

3639/4 Laduč
3645/3 Laduč
3674/6 Laduč

površina

Vlasništvo
Općine
Brdovec

ORANICA PRED SELOM U
DRENJU
ORANICA PRED SELOM U
DRENJU
ORANICA PRED SELOM U
DRENJU

704 čhv

9/60

17.400,00 HRK

196 čhv

9/60

4.800,00 HRK

168 čhv

9/60

4.100,00 HRK

ŠPICA PAŠNJAK

140 m2
50 čhv
97 čhv

9/60
9/60
9/60

1.300,00 HRK
1.600,00 HRK
100,00 HRK

Oznaka zemljišta

PAŠNJAK ŠPICA U KUTU
ORANICA ŠPICA U KUTU

Procijenjena vrijednost
nekretnine, odnosno
suvlasničkog dijela nekretnine
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820
820

3709/5 Laduč
3712/4 Laduč

ORANICA PRUDI U KUTU

139 čhv
278 čhv

9/60
9/60

100,00 HRK
300,00 HRK

820

3923/4 Laduč

154 čhv

9/60

200,00 HRK

330 čhv

9/60

300,00 HRK

3924/4 Laduč

ORANICA JAGNJEDINA U
JAGNJEDINI
ŠIKARA JAGNJEDINA U
JAGNJEDINI
ORANICA JAGNJEDINA U
JAGNJEDINI

820

3924/3 Laduč

820

337 čhv

9/60

300,00 HRK

6173

3671/2 Laduč

VODODERINA SUTLA U KUTU

444 čhv

349/444

2.300,00 HRK

3792
5829

4119/5 Laduč
3712/1 Laduč

PAŠNJAK

130 čhv
257 čhv

1/1
1/1

850,00 HRK
1.700,00 HRK

ORANICA LUSKA U KUTU

ORANICA LUSKA U KUTU

Procjena nekretnina izvršena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Anđelko Vujeva, dipl. ing. građ., broj: 4 Su-677/16-4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 2.

KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-2
							
							

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, 15/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine Brdovec
na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.9.2020. donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u suvlasništvu općine Brdovec
(ošasna imovina)
Članak 1.
Daju se suglasnost na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda sljedeće nekretnine
u vlasništvu i suvlasništvu Općine Brdovec, upisane pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni
odjel Zaprešić:
zk.ul.

površina

KUĆA I DVORIŠTE U DRENJU,
ULICA BRATSTVA I JEDINSTVA BR.
33

Suvlasništvo
Općine
Brdovec

140 čhv

2/6

58.300,00 HRK

Laduč

ORANICA PUHLINKA

196 čhv

2/6

10.700,00 HRK

Laduč

VINOGRAD PUHLINKA

158 čhv

2/6

8.700,00 HRK

Laduč

ORANICA MED SAVAMCI U
JAGODINI

277 čhv

3/6

900,00 HRK

k.č.

k.o.

Oznaka zemljišta

3044

3427/1

Laduč

3044

3569/1

3044

3569/2

2395

3897/4

Procijenjena vrijednost
suvlasničkog dijela
nekretnine
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5874

3481/1

Laduč

ORANICA VELIKA OPAČICA

540 čhv

3/6

1.800,00 HRK

1738/A

3429/3

Laduč

ORANICA VELIKA OPAČICA

148 čhv

2/6

1.400,00 HRK

Procjena nekretnine izvršena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Anđelko Vujeva, dipl. ing. građ., Broj: 4 Su-677/16-4.
Članak 2.
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-3
							

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, 15/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine Brdovec
na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.9.2020. donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Brdovec
(ošasna imovina)
Članak 1.
Daje se suglasnost na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda nekretnina u
vlasništvu Općine Brdovec, upisana pri Općinskom sudu u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zaprešić:

zk.ul.

k.č.

k.o.

Oznaka zemljišta

površina

Vlasništvo
Općine
Brdovec

Procijenjena vrijednost
nekretnine

2457

1976

Brdovec

ORANICA POD GRMLJEM

575 čhv

1/1

16.400,00 HRK

Procjena nekretnine izvršena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Anđelko Vujeva, dipl. ing. građ., Broj: 4 Su-677/16-4.
Članak 2.
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-4
							
					

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl. ing., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka
21. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 29. sjednici održanoj 15.9.2020. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnim prostorima i javnim površinama općine Brdovec
Članak 1.
U Odluci o poslovnim prostorima i javnim površinama općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj
09/15), u članku 2. stavku 1., dodaje se točka 7. koja glasi:
„Građevina poslovne namjene – skladište, u Ulici Pavla Beluhana na sjevernom dijelu k.č. br. 647/2
k.o. Brdovec, površine 45,55 m2 (NAMJENA: društvene-gospodarske-trgovačke-uslužne-ugostiteljske
djelatnosti)“ .
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-5

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 6.
stavka 8. zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18) i
članka 21. Statuta općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj 29. sjednici održanoj 15.9.2020. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
Članak 1.
U Odluci o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Glasnik Općine Brdovec broj
04/16), briše se stari Prilog Odluci, Tablica 1. – Popis udruga od posebnog interesa za Općinu Brdovec, a
istovremeno se prilaže nova Tablica 1. u nastavku:
Prilog Odluci, Tablica 1. – Popis udruga od posebnog interesa za Općinu Brdovec
Rdn
broj
1.

NAZIV UDRUGE
PODRUČJE DJELOVANJA – ZAŠTITA PRAVA
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Zaprešića i općina Brdovec, Marija Gorica,
Dubravica, Pušča i Bistra

OIB
UDRUGE
43017200136

2.
3.

PODRUČJE DJELOVANJA – UDRUGE DOMOVINSKOG RATA
Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Hrvatske
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zaprešić

20792124114
34622351608

4.

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Zagrebačke županije

70135627278
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

PODRUČJE DJELOVANJA - SPORT
Taekwondo klub Sutla Šenkovec
Biciklistički klub „Sutla“
Nogometni klub „BSK“ Brdovec
Nogometni klub Sutla-Laduč
Nogometni klub „Sava“
Nogometni klub „Savski Marof“ Savski Marof
Nogometni klub Vatrogasac
Malonogometni klub "Ključ" - Ključ Brdovečki
Moto cros klub 97
Moto klub Plotari Savske doline 2000
Auto cross klub "Gas"
Sportski moto klub Savski Marof
Pikado klub "Bruno"
Pikado klub Viktorija Laduč
Skijaški klub Yeti Brdovec
Sportsko društvo „V-TERETANA“
Tonalli yoga
PODRUČJE DJELOVANJA – KULTURA I UMJETNOST
Udruga žena „Brdovčanke“
Kulturno-umjetničko društvo „Mihovil Krušlin“
Udruga za promicanje ekologije i turizma Ekoturistiko
Udruga za promicanje narodne baštine „Ladučanke“
Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine
Kulturno umjetničko društvo „Januševec“ Savski Marof
Udruga žena i mladih Ključanke
Udruga Drinčani
Plesna udruga „Ritmokracija“
Udruga sv. Josipa Prigorje Brdovečko
Udruga likovnih i književnih stvaralaca brdovečkog kraja Vladimir Maleković
Max teatar
PODRUČJE DJELOVANJA – GOSPODARSKA
Športsko-ribolovna udruga „Štuka“
Lovačko društvo za uzgoj, zaštitu, lov divljači i streljaštvo „Srnjak“ Brdovečko Prigorje
Udruga vinogradara i vinara brdovečkoga kraja "Trsek"
Udruga pčelara zaprešićkog kraja "BAN JOSIP JELAČIĆ"
PODRUČJE DJELOVANJA – SOCIJALNA
Udruga umirovljenika Općine Brdovec
"Majčina krila" Šenkovec - Društvo za bolji život
Udruga Rubikon Zaprešić
Centar za mladež Zaprešić
PODRUČJE DJELOVANJA – ZDRAVSTVENA
Udruga za promicanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama „Ivančica“ Zaprešić
PODRUČJE DJELOVANJA – OKUPLJANJE I ZAŠTITA DJECE, MLADEŽI I OBITELJI
Udruga Vrišteće brdo
PODRUČJE DJELOVANJA - DUHOVNA
Mješoviti crkveni zbor Župe sv. Vida Brdovec
PODRUČJE DJELOVANJA - TEHNIČKA
Radio-klub "Brdovec"
PODRUČJE DJELOVANJA – ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
Gljivarska udruga "Mavlin" - Brdovec
PODRUČJE DJELOVANJA - RAZNO
Udruga Mladi općine Brdovec

04815087457
51330736628
23592361805
79365357401
87356961744
88952825200
82317816527
08841391705
89997636095
20764653462
48150409203
66672805556
59299487279
43495666366
98722677682
51559682121
10635730372
21251416907
48700370723
21725291464
65330533573
15829561084
08092804975
35129268344
63503021655
15276770635
60482532375
51126107963
30247485008
26626609035
11030599173
58808261962
61918119820
27517072566
33041558897
24504745018
97239773798
70682040923
50679468346
85192297149
03242688870
60398936422
67226057635
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članaka 35. 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 članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 03/13, 02/18, 15/18 i 04/20), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj
29. sjednici održanoj 15.9.2020. daje
S U G LA S N O S T
1.

Daje se suglasnost na Ugovor o neposrednom sudjelovanju Općina u sufinanciranju troškova
sanacije i izgradnje odlagališta Novi dvori u Zaprešiću te stručnog nadzora nad radovima te se
ovlašćuje načelnik na potpisivanje istog.

2. Prijedlog Ugovora na čiji se tekst daje suglasnost, sastavni je dio ove Suglasnosti.
3. Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-7

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju odredbi članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18
i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), članka 32. statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18,
15/18 i 04/20), Odluke Zagrebačke županije o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brdovec (KLASA: 320-02/18-01/06, URBROJ: 238/1-08-02/120-16) te suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brdovec (KLASA: 945-01/18-01/521, URBROJ: 52507/0210-20-8) Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.9.2020., donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta prema Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brdovec
Članak 1.
Donosi se odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta prema Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brdovec.
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Članak 2.
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Brdovec provest će Povjerenstvo za zakup Općine Brdovec koje će obaviti sve potrebne radnje u postupku
javnog natječaja, a završni prijedlog zakupnika dostavit će Općinskom vijeću Općine Brdovec na donošenje
i provedbu.
Općinsko vijeće Općine Brdovec će Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup dostaviti na
prethodno mišljenje Zagrebačkoj županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Članak 3.
U Povjerenstvo za zakup se imenuje, sukladno članku 31. stavku 13. Zakona, pet članova i to po jedan
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo za zakup Općine Brdovec čine:
• Damir Slavnović, predstavnik Općinskog vijeća,
• Tomislav Svalina, predstavnik Općinskog vijeća,
• Daniel Bukovinski, predstavnik pravne struke,
• Maja Čičko, predstavnica agronomske struke i
• Ivan Burilo, predstavnik geodetske struke.
						
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/06-20-9
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32., a u svezi s člankom 50. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13 i 02/18) i članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 02/18, 15/18, 04/20),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 29. sjednici održanoj 15.9.2020. donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
I.
		Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.
		
Izvješće o radu općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
		

II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 021-05/20-10/07-29
URBROJ: 238/03-03/07-20-10
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
								
OPĆINE BRDOVEC
							
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 50. Statuta Općine
Brdovec ("Glasnik Općine Brdovec", broj 3/13, 02/18, 15/18, 04/20) te članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Brdovec ("Glasnik Općine Brdovec", broj 3/13, 02/18, 04/20) načelnik Općine Brdovec dana
15.9.2020., podnosi

IZVJEŠĆE

O RADU NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC
za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
Poštovane vijećnice i vijećnici,
po već ustaljenoj praksi, a i obvezi, u kratkim crtama ću, uz polugodišnji obračun proračuna koji je
temelj ovog izvješća, odnosno financijski ga prati, iznijeti najbitnije aktivnosti u razdoblju siječanj – lipanj
2020. godine. Naravno, ovo izvještajno razdoblje, za razliku od svih prethodnih, bitno je drugačije s obzirom
na pandemiju koronavirusa, odnosno skoro tri mjeseca bez ikakvih aktivnosti, prvenstvenog gospodarskih,
onih svakodnevnih uobičajenih za normalan život ljudi. Razdoblje je to u kojem je doslovno – svijet stao.
No, početak godine nam je ipak krenuo uobičajeno, što svakako vrijedi zabilježiti:
 prošlu godinu započeli smo i realizirali projekt osiguranja dodatnih vrtićkih kapaciteta. Uređenjem
dijela prostora PŠ Laduč dobiven je dodatni kapacitet za smještaj djece u zapadnom dijelu naše
općine. To je samo djelomično ublažilo nedostatak mjesta za smještaj djece u vrtiće, što govori i o
pozitivnom trendu u općoj „sivoj“ demografskoj situaciji. Vezana uz ovu temu svakako je i još jedan
realizirani projekt, a to je da je nakon pokretanja postupka razdruživanja od DV Maslačak, Općina
od 1.1. 2020. postala osnivač Dječjeg vrtića „Videk“ u sklopu kojeg su sada odjeljenja u Brdovcu,
Prigorju Brdovečkom (DV Januševec) i Laduču. Moram naglasiti da to nije bila nimalo jednostavna
odluka, da ona povlači za sobom veće obveze, posebno financijske, Općine Brdovec, ali je pozitivno
to što sada imamo veći utjecaj nad poslovanjem vrtića, mijenjati ono čime nismo zadovoljni, odnosno
unaprijediti sve ono što će biti u cilju kvalitetnijeg predškolskog odgoja naše djece. Podsjećam da je
još na snazi ista ekonomska cijena boravka u dječjem vrtiću koja iznosi 1.870,00 kn, a koju dijelom,
ovisno o propisanim kriterijima, sufinancira Općina Brdovec.
 Nastavljena je realizacija projekta – kampa, radnog naziva „Cvijet Brdovca“. Riječ je o veoma
značajnom projektu u cilju razvoja turizma na našem području, uključivanja naše općine u turističku
ponudu ovog zapadnog dijela Zagrebačke županije. Projekt „Cvijet Brdovca“ obuhvaća niz sadržaja
za rekreaciju (biciklizam), mjesta za realizaciju brojnih edukativnih ruta za djecu i odrasle, vidikovac,
ugostiteljske sadržaje, ciklotrg sa sadržajima za odmor i okupljanje itd. Za realizaciju ovog projekta
zainteresiran je investitor „Cresanka“ iz Cresa, uz pomoć konzultanata. Planirana lokacija ovog
projekta je obuhvat sportsko-rekreacijske i turističke zone na području prostora Lovačkog društva
Srnjak, šljunčare i okolnog zemljišta na području Prudnica i Zdenaca Brdovečkih. Riječ je o području
koje je dijelom u vlasništvu RH, dijelom Lovačkog društva Srnjak i dijelom u privatnom vlasništvu.
Radi se o većinom zapuštenom, obraslom ambrozijom i šikarom, neobrađenom zemljištu za čiji
otkup je zainteresiran investitor, već spomenuta „Cresanka“. U cilju upoznavanja s ovim projektom
i daljnjeg dogovora održan je sastanak s vanknjižnim/knjižnim vlasnicima, odnosno posjednicima
zemljišnoknjižnih čestica nekretnina u k.o. Brdovec, na kojem je vizualno putem video-projekcije,
predstavljeno idejno rješenje s tehničkim karakteristikama, oblikovnim prijedlozima i mogućim
komercijalnim i financijskim efektima projekta. Pri tome je posebno istaknut pozitivan utjecaj
realizacije tog projekta na razvoj općine posebno s ekonomskog i turističkog aspekta.
 Početkom godine raspisan je javni natječaj za financiranje javnih potreba za 2020. godinu te se na
isti prijavio velik broj udruga s izuzetno kvalitetnim projektima. No, zbog korone je sve obustavljeno
jer nije ni bilo aktivnosti udruga, već samo održavanje „hladnog pogona“, odgođeno je potpisivanje
ugovora sa udrugama, isplaćene su im samo akontacije kako ne bi zastali s provođenjem svojih
programa. No, potpisivanje ugovora sa udrugama realizirano je krajem ovog izvještajnog razdoblja,
odnosno krajem lipnja, kada su pomalo krenule njihove aktivnosti i realizacija programa. Udrugama
su isplaćene donacije sukladno stupnju realizacije njihovih programa.
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 Na žalost, nakon ovih već uhodanih aktivnosti na početku svake kalendarske godine, uslijedilo je
jedno slobodno bih rekao, »crno« razdoblje: riječ je naravno o korona-krizi, bolesti zvana COVID-19,
uzrokovana coronavirusom. Na snagu su stupile odluke nadležnih državnih tijela, prvenstveno Stožera
civilne zaštite RH, aktiviran je i naš općinski Stožer civilne zaštite Općine Brdovec, s 24 satnim
dežurstvom u koordinaciji sa svim popratnim službama, od komunalnih, općinskih, pa do naših
aktivnih vatrogasnih postrojbi. Nastupila je ozbiljna krizna situacija na globalnoj razini. Donesene su
mjere nadležnih tijela o izolaciji, nekretanju, smanjenoj aktivnosti na otvorenom, čestim migracijama,
pranje ruku propisanim postupkom, dezinfekcija stvari i prostora, socijalnu distancu, pojedinačni
ulazak u javne prostore (banke, trgovine, ljekarne, trgovine…). Unatoč ovom stanju, općinske
službe su funkcionirale, podijeljene u timove, radilo se „od doma“, dok je jedan tim bio u općinskim
prostorijama. U tom razdoblju od strane našeg Stožera izdano je oko 2500 propusnica temeljem zahtjeva
dostavljenih elektroničkim putem ili, uz poštivanje epidemioloških mjera, osobno predajom zahtjeva
u općinske službe, uz preko 200 poziva dnevno. Ujedno općina je u suradnji sa Stožerom osigurala i
distribuirala maske i dezinfekcijska sredstva umirovljenicima i školama. Značajan dio toga dobili smo
donacijom te ovom prilikom zahvaljujemo donatorima, odnosno Lateksu d.o.o., Kom-trade d.o.o i
Plivi Hrvatska d.o.o.. Izuzetno sam zadovoljan radom i suradnjom sa Stožerom CZ naše općine i svim
službama koje su svojim angažmanom i radom pridonijele normalnom životu svih naših stanovnika i
funkcioniranju u tom razdoblju. Shodno situaciji, privremeno nisu radili ni dječji vrtići, ni škole, djeca
su bila doma. Kako Općina Brdovec, temeljem svoje odluke, sufinancira boravak djece u vrtićima, ta
praksa je nastavljena, odnosno općina je sufinancirala javne i privatne vrtiće svojim dijelom sredstava.
No, roditelji čija su djeca smještena u javne dječje vrtiće u tom razdoblju su plaćali 50% svog iznosa
ekonomske cijene vrtića, odnosno odluke su se donosile mjesečno za svaki mjesec. Što se tiče privatnih
vrtića, odluka o udjelu financiranja od strane roditelja je bila na osnivaču privatnog vrtića.
 Važeće mjere ograničenja kretanja i poslovanja, utjecale su na gospodarske prilike u našoj zemlji, a
time i u općini. To se bitno odražavalo i na „punjenje“ općinskog proračuna te smo prisiljeni ulagati
maksimalne napore u pronalaženju ušteda u cilju daljnjeg funkcioniranja općine i nakon prestanka ovih
„crnih“ dana. Tome u prilog idu i mjere koje je naša općina poduzela u cilju ublažavanja posljedica ovog
stanja u kojem smo se globalno svi našli. Jedna od mjera je odluka o moratoriju na kredite po programu
„Poduzetnik 2012.“, ukidanje naplate zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brdovec za
ugostiteljske i druge objekte u kojima se za vrijeme trajanja posebnih mjera nije odvijala poslovna
djelatnost, ukidanje naplate zakupa javnih površina u vlasništvu Općine Brdovec za razdoblje dok su
na snazi posebne mjere, ukidanje naplate komunalne naknade za sve poslovne prostore na području
Općine Brdovec u kojima se za vrijeme trajanja posebnih mjera nije odvijala poslovna djelatnost,
ukidanje naplate poreza na korištenje javnih površina za razdoblje dok su na snazi bile posebne mjere,
ukidanje naplate naknada za koncesije poslovnim subjektima koji za vrijeme trajanja posebnih mjera
nisu u mogućnosti obavljati djelatnost ili je obavljaju u bitno smanjenom obimu, dok se na sve ostale
obveze prema Općini Brdovec čija su dospijeća za vrijeme dok traju posebne mjere neće obračunavati
zakonske zatezne kamate niti poduzimati mjere prisilne naplate.
 Svakako jedna od također nezaobilaznih tema, kako prije, tako i u tom kriznom vremenu je (ne)
funkcioniranje javnog prijevoza. U cilju sprječavanja širenja zaraze i on je bio ukinut od strane
centralne države. Nakon odluke o ublažavanju mjera, isti je polako ponovo krenuo, a kao i naša „žila
kucavica“ željeznički prigradski prijevoz od 11.5.2020. Međutim, ono što je određenom dijelu naših
mještana bitno je i autobusni prijevoz, kojeg na našem području obavlja Meštrović prijevoz. U cilju
nastavka javnog prijevoza, postignut je dogovor Zagrebačke županije, okolnih općina i prijevoznika i
potpisan tromjesečni ugovor o sufinanciranju. Ističem, Općina Brdovec kontinuirano sufinancira javni
prijevoz na svom području, međutim, to ni izdaleka nije dovoljno, odnosno prijevoznik se time ne
može „pokriti“, a s obzirom i na činjenicu da ovaj prijevoz ne koristi značajan broj mještana.
Naravno, kako jedno zlo ne dolazi samo, tako je i nama, uz koronu stigao i – potres, koji je 22.3.2020.
pogodio Zagreb i širu okolicu. Srećom, na području naše općine nije bilo velikih šteta. Unatoč tome upućen
je zahtjev županu Zagrebačke županije za donošenjem odluke o proglašenju elementarne nepogode, koja je
i donesena 27.3.2020. Shodno tome, na našoj web stranici www.brdovec.hr bili su objavljeni javni poziv
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i obrasci koje je trebalo dostaviti općini radi njihove obrade i proslijeđivanja nadležnom Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta.
 U tom ozračju održane su i tri sjednice Općinskog vijeća i to elektroničkim i telefonskim putem,
kako bi se izbjeglo bilo kakve kontakte i koncentracija većeg broja ljudi na jednom mjestu. Razlozi
sazivanja su donošenje odluka i prihvaćanje izvješća u propisanim rokovima, kao i donošenje mjera u
skladu s tom kriznom situacijom. Jedna od tih je bila i Odluka o odgodi izbora
 za mjesne odbore koji su trebali biti održani 29.3.2020. Iako su sve izborne radnje odrađene do kraja,
s obzirom na okolnosti koje su nastupile, donesena je odluka o odgodi ovih, inače važnih, izbora za
našu općinu.
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavljeni su, koroni unatoč, radovi na D225 te privedeni kraju u
lipnju mjesecu. U sklopu njih u zadnjoj dionici realizirana je zahtjevna i izuzetno važna intervencija, a
to je izgradnja novog mosta na potoku Selec u Brdovcu. Radovi su trajali oko tri tjedna baš na samom
mostu te je bio potpuno blokiran promet na tom dijelu državne ceste i kretao se obilaznim pravcem,
novouređenim cestama P. Beluhana i Anićeva, odnosno Voćarska ulica. Zadovoljan sam izvedenim
radovima, dobili smo novouređenu prometnicu s nogostupima na obje strane. Jedini problem je što je
postala „prebrza“, što koriste neodgovorni vozači ne vodeći računa o ostalim sudionicima u prometu.
 Kao i prethodnih godina i ove godine smo distribuirali naš Vodič za građane, odnosno brošure Proračun
u malom 2020. koji je, kao i proteklih godina, dostavljen svakom domaćinstvu, a sadrži kratak pregled
proračunskih prihoda i rashoda, odnosno projekata i planova koje ćemo realizirati tijekom ove godine.
U sklopu ovog projekta na našoj web stranici objavljena je Anketa koja je ove godine dostupna na
internetskim stranicama općine ili u obliku QR koda u samoj publikaciji u cilju dobivanja mišljenja i
prijedloga naših mještana o potrebama i projektima koje bi trebalo realizirati.
 Pokrenut je i projekt Zelenomobilni Brdovec – projekt podizanja mobilnosti građana Brdovca na višu
razinu kroz cjelovitu reformu javnog i pojedinačnog prijevoza uz poboljšanje energetske učinkovitosti
te smanjenje emisija CO2, odnosno energetsku tranziciju u segmentu mobilnosti uključujući podizanje
svijesti o važnosti tranzicije u sektoru transporta. Prva faza projekta je izrada Studije nove mobilnosti
općine Brdovec, koju izrađuje Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA),
vodeća hrvatska ustanova za energetska rješenja s referencama i projektima na području cijele Europske
unije te uspostavljenom suradnjom s brojnim europskim energetskim agencijama.
 Početak godine je razdoblje u kojem se održavaju skupštine naših udruga, umirovljenika i vatrogasaca
te kulturne manifestacije Vincekovo te „Čihatva perja 2020.“ Ovogodišnje Vincekovo održano je kod
obitelji Novak; održane su i manifestacije „Čihatve perja“ u Laduču (Udruga žena „Ladučanke“ i
Općinska organizacija HSS Brdovec), također manifestacije koje njeguju i čuvaju stare običaje od
zaborava te obilježavanje Dana mjesta Prudnice – Sv. Antuna Pustinjaka. Tradicionalno, održana je
Noć muzeja, kod nas čak na dvije lokacije s uz veoma dobru organizaciju i posjećenost u:
• Muzeju Brdovec – Predavanje „Prošlost i budućnost Muzeja Brdovec“
(D. Jančić, Đ. Haladi, I. Cvitković, S. Limani) te potraga za blagom – nagradna
igraonica u stalnom postavu i razgled stalnog postava uz stručno vodstvo
• Staroj školi u Šenkovcu - Udruzi Ivana Perkovca – „Noć“ je posvećena temi "Velike obljetnice
hrvatskih muzeja" u sklopu koje je istaknuti značaj zgrade Opće pučke škole u Šenkovcu
sagrađene 1903. godine te njezina prosvjetiteljska i kulturna uloga proteklih 117 godina
 Na području Općine valja istaknuti tri važna fašnička događanja. Tradicionalni fašnik u Ključu
Brdovečkom koji je okupio i najveći broj posjetitelja, a sudjelovanjem ekipa iz Slovenije, slobodno
mogu reći kako je ovo pravi međunarodni fašnik. Važno je spomenuti i dječje fašnike koji su ove
godine održani u našim školama, kao i od strane kulturno – umjetničkog društva Mihovil Krušlin te
dječjeg vrtića Videk. Posebno je zadovoljstvo kada male maškare okupiraju našu Općinu i na jedan
dan vlast preuzme dječji smijeh i iskreno veselje koje su nam na pozornici kino dvorane predstavili
naši vrtićanci.
U sklopu ove teme spomenuo bih i ovogodišnje neobilježavanje Dana općine onim sadržajima i
obliku u kojem je to bilo svih ovih godina. Održana je radno/svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj
su dodijeljena općinska priznanja te umjesto tradicionalne biciklijade, akcija „Biciklom na piknik“, koja je
privukla znatan broj naših mještana i gostiju, jasno poštujući važeće epidemiološke mjere.
Na kraju bih još skrenuo pažnju na rad i funkcioniranje općinskih službi u vrijeme pandemije.
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Naime, službe su tijekom cijele ove krize radile u propisanim uvjetima, bez kontakta sa strankama, odnosno
komuniciralo se telefonom i e-mailom. Takav način je bio neophodan; moram reći da su mještani, svjesni
opasnosti po vlastito i tuđe zdravlje, to prihvatili. Stoga smatram da bi i u buduće trebalo nastaviti na sličan
način, odnosno kontaktirati putem telefona općinske službenike ili putem e-maila navesti probleme jer će to
sigurno pridonijeti njihovom kvalitetnijem i bržem rješavanju. Smatram da bi to mogla biti praksa i dalje, osim
u iznimnim slučajevima koji zahtijevaju osobni dolazak u općinu.
Smatram da smo ovo šestmjesečno razdoblje, svakako sve samo ne uobičajeno, svi zajedno uspješno
prebrodili, zahvaljujući međusobnoj suradnji i naporima u cilju koliko-toliko normalnog funkcioniranja
općinskih službi, donačelnicima, Općinskom vijeću, suradnji sa Stožerom CZ naše općine, VZO Brdovec i
svim pratećim službama i da ćemo kraj ove godine dočekati ne sa osjetno većim posljedicama po naš općinski
proračun i sve njegove korisnike. Na tome svima zahvaljujem i očekujem se i nadam boljem razdoblju,
odnosno godini koja je pred nama.
Rujan, 2020.

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

