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Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
za 2012.g. i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme za 2012. g. utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i
čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Plan prijma u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine
Brckovljani za 2012. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Brckovljani (dalje u
tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani
(dalje u tekstu: Upravni odjel) u 2012. godini.

Članak 4.
Ovaj Plan prijma objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Brckovljani, a stupa na snagu osam dana od dana objave.
Klasa: 119-01/12-01/01
Urbroj: 238/04-12-1
Dugo Selo, 06.02.2012.

Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme za 2012.g.,
Sistematizirana radna
mjesta

Stručna
sprema

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stanje na
31.12.2011.
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upravnog odjela
Voditelj Odjeljka i referent za
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prostorno – komunalne
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Komunalni redar
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Temeljem članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona
o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne
novine“ broj 153/09.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani
(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 3/09. i 8/09.) Općinsko
vijeće Općine Brckovljani, na 30. sjednici održanoj 06.02. 2012.
donosi
II.1.

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.
Ovom odlukom, na području Općine Brckovljani uvodi se obveza
plaćanja posebne naknade za razvoj u svrhu financiranja
komunalnih vodovodnih građevina na području Općine Brckovljani.
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada iz osnovne cijene vode.
Ovom Odlukom nastavlja se sa namjenskim povećanjem osnovne
cijene vodne usluge na području Općine Brckovljani (naknada za
razvoj), a sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga, Urbroj 2043/11.,
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Željko Funtek v.r.

		

Rb.

3.
4.

Broj: 1

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za
2012.g.,
- potreban broj pripadnika nacionalnih manjina.

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) i članka 44.
Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani
broj 3/09. i 8/09.) Općinski načelnik Općine Brckovljani donio je:
I.1.

2.

17. veljače 2012.

a koju je isporučitelj vodnih usluga Dukom d.o.o. dužan ugraditi
u novi Cjenik vodnih usluga.
Članak 2.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluge
javne vodoopskrbe odnosno odvodnje na području Općine
Brckovljani.
Članak 3.
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere (m³) isporučene
vode izražene u kunama.
Naknada za razvoj iznosi i naplaćivati će se:
- domaćinstva, udruge i ustanove (fizičke osobe): 0.80 kn/m³
isporučene vode
- gospodarstva (pravne osobe): 1,00 kn/m³
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava
porez na dodanu vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od
obveznika plaćanja naknade.

Članak 4.
Naknada za razvoj koristit će se:
- za sufinanciranje izgradnje i dovršenje izgradnje komunalnih vodnih
građevina u Općini Brckovljani,
- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora,
- za otplate kredita i financijskih obveza prema sklopljenim sporazumima
ili ugovorima za izgradnju i dovršenje komunalnih vodnih građevina.
Članak 5.
Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa odnosno uplatnica
za vodne usluge na kojima se posebno iskazuje, a koje obveznicima
ispostavlja isporučitelj vodnih usluga Dukom d.o.o. uz cijenu vodnih
usluga javne vodoopskrbe.
Članak 6.
Naknada za razvoj prihod je komunalnog društva Dukom d.o.o.
sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09.)
Dukom d.o.o. dužan je izvršiti obračun naplaćene naknade za
prethodni mjesec, te ga dostaviti Općini Brckovljani do 10. u mjesecu.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja
nadležno tijelo općine Brckovljani na način da je Dukom d.o.o. dužno
najmanje jednom godišnje dostaviti na uvid relevantne podatke.
Na zahtjev Općine, Jedinstveni upravni odjel može izvršiti kontrolu
i kvartalno, te je Dukom d.o.o. dužan dostaviti po zahtjevu tražene
podatke.
Članak 7.
Dukom d.o.o. i „Komunalac Brckovljani “ d.o.o. (tvrtka za komunalne
djelatnosti) kao investitor vodnih građevina na području Općine
Brckovljani sklopit će Ugovor o financiranju izgradnje vodnih
građevina iz čl. 4. ove Odluke na području Općine Brckovljani iz
prikupljenih sredstava naknade za razvoj.
Članak 8.
Dukom d.o.o. dužan je do visine prikupljenih sredstava temeljem
zahtjeva „Komunalac Brckovljani“ izvršiti isplatu u roku koji će biti
određen u Ugovoru iz članka 7. ove Odluke.
Za svaki dan zakašnjenja Dukom d.o.o. dužan je platiti zakonsku
zateznu kamatu. Podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti suglasnost
od Općine Brckovljani do predaje zahtjeva za isplatu.
Članak 9.
Dukom d.o.o. zabranjeno je raspolagati na bilo koji način naknadom
za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom, sukladno čl. 7.
ove Odluke, a naplaćenu naknadu Dukom d.o.o dužan je držati na
(posebnom) računu do isplate po primitku zahtjeva za financiranje
vodnih građevina od strane „Komunalac Brckovljani“ d.o.o.
Članak 10.
Ukoliko Dukom d.o.o. iskaže kod obračuna manji iznos od stvarno
naplaćene naknade za prethodno razdoblje (mjesec), neiskazanu
razliku i zakonske zatezne kamate dužan je uplatiti (pribrojiti) iznosu i
iskazati u obračunu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Dukom d.o.o. je dužan u svom informatičkom sustavu osigurati
transparentno knjigovodstveno evidentiranje potraživanja i naplate
naknade za razvoj za svakog korisnika – potrošača prema izdanim
računima- uplatnicama.
Članak 11.
Općina Brckovljani može u svako doba donijeti Odluku o obustavi
odnosno ukidanju naplate naknade za razvoj po ovoj Odluci ili o
povećanju ili smanjenju iznosa naknade za razvoj.
U slučaju iz prethodnog stavka, Odluka o ukidanju naknade za razvoj
odnosno povećanju ili smanjenju iznosa naknade za razvoj, počet
će se primjenjivati prvog u mjesecu, nakon isteka 6 (šest) mjeseci,
računaju od dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ove točke.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obračunu
i naplati naknade za razvoj objavljena u Službenom glasniku općine
Brckovljani br. 06/2011.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Brckovljani .

Klasa:021-05/12-01/13
Ur.broj:238/04-12-4
Dugo Selo,06.02.2012.

			

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja
("Narodne novine" broj 135/06.) i članka 29. Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 03/09 i 08/09.)
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 30. sjednici održanoj dana
06.02.2012. godine donijelo je
II.2.

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca,
način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih
pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na
području Općine Brckovljani.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje kako je to utvrđeno
propisima o zaštiti životnija.
Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama primjenjuju se i
propisi o zaštiti prirode.
Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i na način utvrđen
posebnim propisima.
II UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 3.
Posjednik kućnoga ljubimca dužan je životinju držati sukladno
propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu
i miru te odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Zabranjeno je držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne
životinjske vrste.
Članak 5.
Posjednik kućnoga ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje
tih kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće i propisane uvjete
držanja.
Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca može biti na način:
preventivno djelovanje, sterilizacija ili kastracija životinja.
Članak 6.
Kod višestambenih zgrada držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca
u zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima te čišćenje tih prostorija
i prostora od fekalija i ostatka hrane kućnih ljubimaca zajedničkih
dogovaraju
suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz
suglasnost vlasnika.
Članak 7.
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti
sa životinja na ljude, zaštitu osoba posjednika kućnoga ljubimca i
osoba koje bi mogle doći u opasnost od zaraze, provode pravne osobe
koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici
u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj
djelatnosti.
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Članak 8.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim površinama, te
u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika,
odnosno korisnika prostora, te uz odgovarajuće uvjete, osim ako to
ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Članak 9.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno
je kretanje na grobljima , dječjim igralištima, športskim terenima,
dvorištima škola, dječjih vrtića i na drugim javnim površinama što će
se označiti znakom s prekriženim likom psa.
Članak 10.
Posjednik kućnoga ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnoga
ljubimca na javnu površinu Općine Brckovljani nositi pribor za čišćenje
fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 11.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuju
se na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama.
Držanje pasa
Članak 12.
Dozvoljeno je držanje pasa koji je upisan u upisnik pasa, redovno
cijepljen i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.
Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati.
Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa koju je na
zahtjev komunalnog redara dužan predočiti.
Članak 13.
Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem
ili biti smješten u ograđenom prostoru koji će osigurati da se životinja
neće moči samostalno udaljavati.
Posjednik psa ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 m ili
trostruke dužine životinje mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri
određivanju lanca koristi se dužina povoljnija za životinju.
Ograđeni prostor iz stavka 1. ovog članka ne smije biti manji od
minimalne površine od 9,00 m² ako je dužina psa do 1,00 m'. Za pse
dužine od 1,00 m' ograđeni prostor treba biti veći razmjerno veličini
psa.
Članak 14.
Na okućnicama obiteljskih kuća, vrtova i sličnom zemljištu psa je
dozvoljeno držati samo u ograđenom dvorištu tako da ga pas ne može
napustiti.
Posjednik psa koji drži psa na način opisan u stavku 1. ovog članka
mora na vidljivom mjestu staviti uočljivu oznaku koja upozorava na
psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim
vratima.
Članak 15.
Posjednik psa smije izvoditi psa na javne površine, te prostore i
prostorije javne namjene gdje je to dozvoljeno i ako je pas propisano
označen i na povodcu.
Vlasnik opasnog psa smije izvoditi na javnu površinu, te prostor i
prostorije javne namjene gdje je to dozvoljeno i samo ako je pas na
povodcu sa brnjicom te ako je označen mikročipom.
Pas kojemu je od strane ovlaštene osobe utvrđeno oboljenje od
zaraznih ili nametničkih bolesti ne smije se izvoditi na prometne i
druge javne površine.
Članak 16.
Lovački i pastirski psi mogu se kretati izvan naselja u skladu s
posebnim propisima.
III POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 17.
Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu te uz primjenu
odgovarajuće opreme za područje Općine Brckovljani obavlja
ovlaštena pravna ili fizička osoba koja je sa Općinom Brckovljani
sklopila ugovor za obavljanje te djelatnosti.
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Obavljanje usluga iz stavka 1. ovog članka Općina Brckovljani
povjerava u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti Upravni odjel
općine Brckovljani o nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak
psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o nalasku
obavijestiti Upravni odjel općine Brckovljani.
Članak 18.
Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku
štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do
trenutka njezina vračanja posjedniku ili smještaja.
Posjednik napuštenog i izgubljenoga psa dužan je nadoknaditi svaku
štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka
vraćanja posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.
Članak 19.
Pravna ili fizička osoba kojoj se povjere usluge iz članka 17. stavak 1.
smješta životinje sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu
i to:
a-1, - izgubljene životnije do vraćanja posjedniku,
a-2,- napuštene životinje kojim se ne može utvrditi posjednik u roku
od 15 dana od dana smještaja,
a-3,- životinje kojima posjednik ne može osigurati uvjete držanja u
skladu sa njihovim potrebama na neograničeno vrijeme.
Troškove smještaja životinja iz stavka 1, a-1 i a-3 ovog članka snosi
posjednik životinje, a troškovi smještaja životinja iz stavka 1. alineja 2.
ovog članka podmiruju se iz proračuna Općine Brckovljani osim ako
se posjednik naknadno ne utvrdi.
Visina naknade za smještanje životinje koje snosi posjednik životinje
utvrđuje pravna ili fizička osoba koja obavlja smještaj životinje.
Članak 20.
Hvatanje i smještanje divljih životinja i zaštićenih divljih životinja s
javnih površina naselja obavlja pravna ili fizička osoba sa kojom je
Općina Brckovljani sklopila ugovor za tu djelatnost.
Uhvaćena divlja životinja zalutala iz lovišta na području Općine
Brckovljani odmah po hvatanju vraća se u lovište, osim ako nije
uhvaćena divlja životinja za koju postoji opravdana sumnja da je
opasna za širenje zaraznih bolesti s kojima se postupa u skladu s
propisima iz veterinarstva i zaštite životinja.
Troškove hvatanja i smještanja divlje životinje podmiriti će se iz
proračuna Općine Brckovljani, a troškove hvatanja životinje iz stavka
2. ovog članka snosi lovačko društvo zakupnik prava lova u lovištu u
koje je životinja vraćena.
IV NADZOR
Članak 21.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode veterinarski inspektori
Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, a nadzor nad
provedbom članka 9, 10 i 15 ove Odluke u odnosu na kretanje psa
na povodcu, provodi komunalno redarstvo Općine Brckovljani.
V NOVČANE KAZNE
Članak 22.
Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1 000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj fizička osoba ako:
1.izvede kućnoga ljubimca na javne površine i prostore gdje je to
zabranjeno (članak 9.)
2.ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov
kućni ljubimac onečisti (članak 10.)
3.izvede na javne površine psa bez povodca (članak 15. stavak 1. 2. i
3.)
Novčanom kaznom od 600,00 kn do 1.000,00 kuna kazniti će se za
prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz
stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina života, ako je taj
prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.
Članak 23.
Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, bez prekršajnoga naloga, iz izdavanje potvrde, sukladno
zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, izdati će mu se obavezni prekršajni nalog, s
uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana
uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom
glasniku općine Brckovljani.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste, a koje pripadaju
zaštićenim vrstama te koje su do dana stupanja na snagu ove Odluke
evidentirane u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može
nastaviti držati do njihovog uginuća.

Klasa:021-05/12-01/20
Ur.broj:238/04-12-1
Dugo Selo, 06.02.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju
životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanja s
njima (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 05/03.).
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom
glasniku općine Brckovljani.

Klasa:021-05/12-01/14
Ur.broj:238/04-12-1
Dugo Selo, 06.02.2012.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Na temelju članka 52. i 118. Zakona o veterinarstvu
("Narodne novine", broj 41/07, 155/08 i 55/11.) i članka
29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani
03/09. i 08/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 30. sjednici
održanoj dana 06.02.2012. godine donijelo je
II.3.

ODLUKU
o osiguranju higijeničarske službe za sakupljanje
i uništavanje životinjskih lešina i nusproizvoda
životinjskog porijekla
s javnih površina Općine Brckovljani
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Brckovljani osigurava higijeničarsku službu
za sakupljanje s javnih površina životinjskih lešina i nusproizvoda
životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi radi njihovog
uništavanja toplinskom preradom.
Članak 2.
Obavljanje usluga higijeničarske službe iz članka 1. ove Odluke,
Općina Brckovljani povjerava ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi
sklapanjem ugovora, a u skladu sa odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Članak 3.
Nalaznik životinjskih lešina ili nusproizvoda životinjskog porijekla
koji nisu za prehranu ljudi dužan je obavijestiti Upravni odjel Općine
Brckovljani odmah po nalazu istog.
Članak 4.
Općina Brckovljani utvrđuje visinu naknade za skupljanje i odvoz
lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla koji nisu za prehranu ljudi
na uništavanje toplinskom preradom osim iz objekata 38, 39 i 40
Zakona o veterinarstvu (Narodne novine 41/07, 155/08 i 55/11.).
Sredstva ostvarena od naknada iz stavka 1. ovog članka prihod su
higijeničarske službe odnosno pravne ili fizičke osobe koja obavlja
navedene poslove.
Članak 5.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vršit će komunalno redarstvo
Općine Brckovljani i veterinarska inspekcija u okviru svojih nadležnosti.
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