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Na	 temelju	 članka	 23.	 Statuta	 Općine	 Brckovljani	
(Službeni	 glasnik	 Općine	 Brckovljani,	 broj	 01/18.	

i	 02/20)	 Općinsko	 vijeće	 Općine	 Brckovljani	 na	 24.	 sjednici	
održanoj	14.05.2020.	godine		donosi:	

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
Općinsko	 vijeće	 Općine	 Brckovljani	 predlaže	 da	 se	 Nikolina	

Turčić,	 dr.	 med.	 imenuje	 na	 dužnost	 mrtvozornika	 za	 područje	
Općine	Brckovljani.	

Članak 2.
Ovaj	Zaključak	dostavit	će	se	Zagrebačkoj	županiji,	Upravnom	

odjelu	 za	 zdravstvo,	 socijalnu	 skrb	 i	 hrvatske	 branitelje,	 radi		
upućivanja	 na	 donošenje	 Županijskoj	 Skupštini	 Zagrebačke	
županije.	

 
Članak 3.

Ovaj	Zaključak	stupa	na	snagu	prvog	dana	od	dana	objave,		a	
objavit	će	se	u	Službenom	glasniku	Općine	Brckovljani.

Klasa:023-05/20-01/27
Urbroj:	238/04-20-4
Gornja	Greda,	14.05.2020.																												PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG	VIJEĆA
OPĆINE	BRCKOVLJANI

Tihomir Đuras v.r.

Na	temelju	članka	35.	stavka	1.	 točke	2.	Zakona	o	
lokalnoj	 i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(''Narodne	novine'',	
broj	33/01,	60/01,	129/05,	109/07,	125/08,	36/09,	150/11,	144/12,	
19/13-pročišćeni	tekst,	137/15,	123/17	i	98/19)	članka	95.	stavak	2.	
Zakona	o	komunalnom	gospodarstvu	(„	Narodne	novine“	br.	68/18,	
110/18,	32/20)	 i	članka	23.	Statuta	Općine	Brckovljani	(„Službeni	
glasnik	Općine	Brckovljani“,	 broj	 01/18	 i	 02/20),	Općinsko	 vijeće	
Općine	 Brckovljani,	 na	 24.	 sjednici,	 održanoj	 14.	 svibnja	 2020.	
godine,	donosi

O D L U K U
o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima

Općine Brckovljani radi ublažavanja negativnih 
posljedica epidemije

bolesti COVID-19

Članak 1.
Ovom	 se	 Odlukom	 propisuju	 mjere	 pomoći	 poduzetnicima	 i	

građanima	 radi	 ublažavanja	 negativnih	 posljedica	 uzrokovanih	
epidemijom	bolesti	COVID-19.

1.	KOMUNALNA	NAKNADA

Članak 2.
Obveznici	 plaćanja	 komunalne	 naknade	 za	 poslovni	 prostor	 i	

građevinsko	 zemljište	 koje	 služi	 obavljanju	 poslovne	 djelatnosti,	
kojima	je	uslijed	nastupanja	posebnih	okolnosti	Odlukom	Stožera	
civilne	zaštite	Republike	Hrvatske	od	19.	ožujka	2020.	obustavljen	
rad,	kao	i	obveznici	koji	su	nastavili	s	radom,	a	korisnici	su	mjere	
Hrvatskog	 zavoda	 za	 zapošljavanje	 za	 očuvanje	 radnih	 mjesta	
zbog	poteškoća	u	poslovanju,	oslobađaju	se	u	potpunosti	plaćanja	
drugog	 obroka	 komunalne	 naknade	 koji	 obuhvaća	 razdoblje	 od	
01.05.2020.	do	31.08.2020.
Obveznici	 plaćanja	 komunalne	 naknade	 za	 poslovni	 prostor	 i	
građevinsko	 zemljište	 koje	 služi	 obavljanju	 poslovne	 djelatnosti,	
oslobađaju	se	za	50%	utvrđenog	iznosa	drugog	obroka	komunalne

naknade	koji	obuhvaća	razdoblje	od	01.05.2020.	do	31.08.2020.
Nadležni	upravni	odjel	Općine	Brckovljani	u	slučaju	 iz	stavaka	1.	
i	2.	ovog	članka	ne	donosi	novo	rješenje,	već	obvezniku	plaćanja	
komunalne	 naknade	 (putem	 poštanske	 pošiljke,	 elektroničke	
pošte	 i	 sl.)	 dostavlja	 pisanu	 obavijest	 o	 oslobođenju	 plaćanja	
komunalne	naknade.

Članak 3.
Obveznicima	plaćanja	komunalne	naknade	odobrava	se	odgoda	

plaćanja	 preostalih	 obroka	 u	 2020.	 godini	 na	 način	 da	 se	 rok	
plaćanja	produžuje	do	31.12.2020.	godine.
Za	 vrijeme	 odgode	 neće	 se	 obračunavati	 zakonske	 zatezne	

kamate	i	ne	teče	zastara.
Za	odgodu	plaćanja	ne	podnosi	se	zahtjev.

2.	ZAKUPNINA	ZA	POSLOVNE	PROSTORE

Članak 4.
Poduzetnici	(pravne	i	fizičke	osobe)	kojima	je	Odlukom	Stožera	

civilne	zaštite	Republike	Hrvatske	od	19.	ožujka	2020.	obustavljen	
rad,	oslobađaju	se	plaćanja	zakupa	poslovnih	prostora	u	vlasništvu
Općine	Brckovljani,	za	mjesec	ožujak	i	travanj	2020.	godine.
Poduzetnici	 (pravne	 i	 fizičke	 osobe)	 djelomično	 se	oslobađaju	

plaćanja	 zakupa	 poslovnih	 prostora	 u	 vlasništvu	 Općine	
Brckovljani,	za	mjesec	ožujak	i	travanj	2020.	godine	u	50%	iznosa	
zakupnine.
Za	 mjesec	 svibanj,	 lipanj,	 srpanj	 i	 kolovoz	 2020.	 godine	

poduzetnici	(pravne	i	 fizičke	osobe)-zakupnici	poslovnih	prostora	
u	vlasništvu	Općine	Brckovljani	djelomično	se	oslobađaju	plaćanja	
zakupnine	u	50%	iznosa.

3.	FINANCIRANJE	DJEČJIH	VRTIĆA

Članak 5.
Općina	 Brckovljani	 će	 od	 16.	 ožujka	 2020.,	 financirati	 dječje	

vrtiće	drugih	osnivača	koji	 su	privremeno	obustavili	 redovan	 rad	
temeljem	Odluke	Vlade	Republike	Hrvatske	o	obustavi	 izvođenja	
nastave	 u	 visokim	 učilištima,	 srednjim	 i	 osnovnim	 školama	 te	
redovnog	 rada	 ustanova	 predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 i	
uspostavi	 nastave	 na	 daljinu	 (''Narodne	 novine''	 broj	 29/20),	
prema	 broju	 upisane	 djece	 s	 prebivalištem	 na	 području	 Općine	
Brckovljani	u	 iznosu	od	950,00	kn	po	djetetu,	da	se	održava	tzv.	
hladni	 pogon,	 tako	 da	 vrtići	 oslobode	 roditelje	 plaćanja	 cijene	
vrtića:
1.	 50%	za	ožujak	2020.	godine;
2.	 100%	za	travanj	2020.	godine;
3.	 za	 svibanj	 i	 nadalje	 dok	 se	 ne	 promijene	 uvjeti	 boravka	

-	 100%	 za	 djecu	 koja	 ne	 pohađaju	 vrtić,	 a	 za	 onu	 djecu	 koja	
pohađaju,	 roditelji	 plaćaju	 cijenu	 vrtića	 razmjerno	 broju	 dana	
provedenih	u	vrtiću.	

4.	POREZ	NA	POTROŠNJU

Članak 6.
Pravne	 i	 fizičke	osobe-obveznici	plaćanja	poreza	na	potrošnju	

koji	 pružaju	 ugostiteljske	 usluge	 na	 području	Općine	Brckovljani	
podnose	 zahtjev	 za	 odgodu	 odnosno	 obročnu	 otplatu	 plaćanja	
poreza	na	potrošnju	nadležnoj	ispostavi	Porezne	uprave	u	skladu	
sa	poreznim	propisima,	a	Općina	Brckovljani	suglasna	je	u	slučaju	
nemogućnosti	 plaćanja	 poreza	 da	 se	 fizičke	 i	 pravne	 osobe	
oslobode	 plaćanja	 poreza	 na	 potrošnju	 za	 razdoblje	 01.	 lipnja	
2020.	 do	 31.12.2020.	 godine,	 ukoliko	 Porezna	 uprava	 ocijeni	 da	
je	zahtjev	osnovan.

5.	KOMUNALNI	DOPRINOS

Članak 7.
Obveznicima	 komunalnog	 doprinosa	 odobrava	 se	 odgoda	

I. 1.

I.2.
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plaćanja	 obveza	 koje	 dospijevaju	 u	 roku	 od	 3	mjeseca	 od	 dana	
stupanja	 na	 snagu	 ove	 Odluke	 na	 način	 da	 se	 rok	 plaćanja	
produžuje	do	31.12.2020.	godine.
Za	 vrijeme	 odgode	 ne	 obračunavaju	 se	 zakonske	 zatezne	

kamate	i	ne	teče	zastara.
Za	odgodu	plaćanja	ne	podnosi	se	zahtjev.	

6.	OVRŠNI	POSTUPCI
Članak 8.

Odgađa	 se	 pokretanje	 postupaka	 prisilne	 naplate	 svih	
potraživanja	do	30.	rujna	2020.,	osim	za	ona	potraživanja	kojima	
prijeti	zastara.
7.	SUFINANCIRANJE	SOCIJALNE	SAMOPOSLUGE

Članak 9.
Općina	 Brckovljani	 će	 sufinancirati	 Socijalnu	 samoposlugu	

Gradskog	društva	Crvenog	križa	Dugo	Selo	u	iznosu	od	10.000,00	
kn.
8.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak 10.
Svim	fizičkim	i	pravnim	osobama	odobrava	se	odgoda	plaćanja	

obveza	 prema	 Općini	 Brckovljani	 koje	 nisu	 obuhvaćene	 ovom	
Odlukom,	 a	 dospijevaju	 u	 razdoblju	 od	 01.	 travnja	 do	 30.	 lipnja	
2020.,	do	31.12.2020.	godine.
Za	 vrijeme	 odgode	 ne	 obračunavaju	 se	 zakonske	 zatezne	

kamate	i	ne	teče	zastara.
Za	odgodu	plaćanja	ne	podnosi	se	zahtjev.

Članak 11.
Ova	 Odluka	 stupa	 na	 snagu	 prvog	 dana	 od	 dana	 objave	 u	

Službenom	glasniku	Općine	Brckovljani.

KLASA:023-05/20-01/30		 	
URBROJ:238/04-20-1
Gornja	Greda,	14.05.2020.																												PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG	VIJEĆA
OPĆINE	BRCKOVLJANI

Tihomir Đuras v.r.

REPUBLIKA	HRVATSKA	
ZAGREBAČKA	ŽUPANIJA		
OPĆINA	BRCKOVLJANI 
KLASA:	023-05/20-01/31
URBROJ:238/04-20-1
Dugo	Selo,	15.05.2020.

Na	temelju	članka	33.	stavak	6.	Zakona	o	održivom	gospodarenju	
otpadom	 ("Narodne	 novine"	 br.	 94/13,	 73/17,	 14/19,	 98/19)	
sukladno	 zahtjevu	 tvrtke	 MULL	 TRANS	 d.o.o.,	 za	 prijevoz,	
špediciju,	 trgovinu	 i	 zastupanje	 za	 izdavanje	 suglasnosti	 na	
primjenu	cjenika	za	obavljanje	 javne	usluge	prikupljanja,	odvoza	
i	 zbrinjavanja	 miješanog	 komunalnog	 otpada	 i	 biorazgradivog	
komunalnog	 otpada	 sa	 područja	 Općine	 Brckovljani,	 zamjenik	
Općinskog	 načelnika	 koji	 obnaša	 dužnost	 Općinskog	 	 Općine	
Brckovljani		daje	slijedeću:	

S U G L A S N O S T 
na primjenu cjenika za obavljanje 
javne usluge prikupljanja odvoza i 

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada sa 

područja Općine Brckovljani 
Članak 1. 

Temeljem	 Zaključka	 Općinskog	 vijeća	 Općine	 Brckovljani	
(KLASA:023-05/20-01/27	URBROJ:	238/04-20-7	od	14.05.	2020.)	

daje	 se	 suglasnost	 na	 primjenu	 cjenika	 za	 obavljanje	 	 javne	
usluge	prikupljanja	odvoza	 i	 zbrinjavanja	miješanog	komunalnog	
otpada	 i	 biorazgradivog	komunalnog	otpada	sa	područja	Općine	
Brckovljani,	 prema	 zahtjevu	 koncesionara	 broj	 10/2020	 od	
03.04.2020.	godine.		

Članak 2. 
Također	 se	 daje	 suglasnost	 za	 naplatu	 ugovorne	 kazne	 koja	

je	 određena	 Odlukom	 o	 načinu	 pružanja	 javne	 prikupljanja	
miješanog	 komunalnog	 otpada	 i	 biorazgradivog	 komunalnog	
otpada	na	području	Općine	Brckovljani	(KLASA:	363-01/18-01/14,	
URBROJ:238/04-18-1	od	31.01.2018.	godine).	

Članak 3. 
Fiksni	 dio	 cijene	 prema	 cjeniku	 primjenjivati	 će	 se	 od	 01.	

kolovoza	 2020.	 godine,	 dok	 će	 varijabilni	 dio	 cijene	 započet	 sa	
primjenom	od	01.	siječnja	2021.	godine.	

Članak 4. 
Jedinične	cijene	za	javnu	uslugu	iz	točke	1.	za	sve	korisnike	na	

području	Općine	iskazane	su	tablici,	Prilog	br.	1,		koja	je	sastavni	
dio	ove	suglasnosti.	

Članak 5. 
Davatelj	 javne	 usluge	 sukladno	 odredbama	 članka	 33.	 stavak	

5.	Zakona	o	gospodarenju	otpadom	dužan	je	cijenu	javne	usluge	
objaviti	na	svojoj	mrežnoj	stranici.	
Davatelj	javne	usluge	dužan	je	do	30.06.2020.	godine	obavijestiti	

korisnike/građane	 o	 promjenama	 cijena	 prije	 nego	 što	 se	 počnu	
primjenjivati.	

Članak 6. 
Primjenom	 novog	 Cjenika	 za	 obavljanje	 javne	 usluge	

prikupljanja,	odvoza	i	zbrinjavanja	miješanog	komunalnog	otpada	i	
biorazgradivog	komunalnog	otpada	sa	područja	Općine	Brckovljani	
prestaje	važiti	Suglasnost	na	primjenu	cjenika	za	obavljanje	javne	
usluge	prikupljanja	odvoza	 i	 zbrinjavanja	miješanog	komunalnog	
otpada	 i	 biorazgradivog	komunalnog	otpada	sa	područja	Općine	
Brckovljani	 (KLASA:	 023-05/18-01/71,	 URBROJ:238/04-18-1	 od		
25.07.2018.)

Članak 7. 
Ova	Suglasnost	stupa	na	snagu	danom	donošenja,	a	primjenjuje	

se	od	01.	kolovoza	2020.	godine	prema	novom	cjeniku,	(za	fiksni	
dio	cijene),	dok	za	(varijabilni	dio	cijene)		primjena	počinje	teći	od	
01.	siječnja	2021.	godine,	te	će	se	objaviti	u	Službenom	glasniku	
Općine	Brckovljani.	

ZAMJENIK	OPĆINSKOG	NAČELNIKA	
KOJI	OBNAŠA	DUŽNOST
OPĆINSKOG	NAČELNIKA

Stjepan Horvat v.r.

II.1.
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