Općina

Brckovljani

God. XVIII
Broj: 6
Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08,
25/09., 153/09.,21/10., 90/10., 124/10.,139/11 i 61/11.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani
Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom
I. 1.
(Službeni
glasnik Općine Brckovljani broj 3/09. i 8/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na
zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08, 25/09.,
26.
sjednici
01. ikolovoza
2011.
153/09.,21/10., 90/10.,održanoj
124/10.,139/11
61/11.) i članka
29. donosi:
Statuta
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 3/09. i
8/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 26. sjednici održanoj 01.
ODLUKU
kolovoza 2011. donosi:

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju

ODLUKU
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju Općine Brckovljani
za područje
poljoprivrednog zemljišta uzavlasništvu
k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec
Članak 1.
Republike Hrvatske
Predmet javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
za područje Općine Brckovljani
Članak vlasništvu
1.
države Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani
za k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec
su katastarske čestice u katastarskim općinama:

Predmet javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Republike
Hrvatske za područje općine Brckovljani su katastarske čestice u katastarskim općinama:

K.O. BRCKOVLJANI
r.br.
broj
k.č.br.
P.L.
1.
1812
88
2.
1812
109/1
3.
1812
421/1
4.
1812
1564
5.
1812
1565
6.
1812
1571
8.
1812
1569

kultura

površina

oranica
oranica
vinograd
oranica
oranica
oranica
oranica

18 ha 90a 37m²
1 ha 22a 64m²
0 ha 64a 92m²
9ha 44a 11m²
5 ha 22a 94m²
6ha 26a 71m²
2ha 55a 79m²

kultura

površina

oranica
oranica
oranica

0 ha 56a 68m²
0ha 40a 26m²
20ha 38a 17m²

* k.č.br. 421/1 u naravi nije vinograd.

K.O. LUPOGLAV
r.br.
bro j
k.č. br.
P.L.
1.

1150
1150
1150

1
2
3

Čestice brojeva 1, 2, i 3 natječu se u paketu
Ukupna površina:
21ha 35 a 11m²

2.
3.
4.

34

1150
1150
1150

2044
2046
2047

oranica
oranica
oranica

0ha 59a 61m²
1ha 74a 26m²
1ha 80a 72m²

Početna cijena
267.619,68
17.362,15
6.684,16
133.657,66
74.032,62
88.723,34
36.212,19

Početna cijena
8.024,19
5.699,61
288.543,73
4.603,09
13.456,36
13.955,20
32.014, 65

5.
6.
7.

8.538,47
216.276.49
153.886,59

128/2
260
612

oranica
oranica
oranica

0ha 82a 93m²
15ha 27a 70m²
10ha 87a 00m²

Ponuđena cijena
******
******
******

302.267,53

Čestice brojeva 2044, 2046, 2047, natječu se u paketu
Ukupna površina:
4ha 14a 59 m²

1150
1150
1150

Ponuđena cijena

******
******
******

K.O. PREČEC
r.br.

broj
k.č. br.
kultura
površina
P.L.
1.
285
99
oranica 0ha 38a 04m²
2.
285
100
oranica 0ha 34a 97m²
Čestice brojeva 99 i 100 natječu se u paketu
Ukupna površina
0ha 73a 01m²
3.
4.
5.
7.

285
285
285
285

531
540
543
142

oranica
oranica
oranica
oranica

0ha 53a 96m²
0ha 65a 18m²
0ha 50a 04m²
0ha 49a 29m²

Početna cijena
4.832,98
4.442,94

Ponuđena cijena
******
******

9.275,92
5.484,50
8.281,12
6.357,58
5.009,83

Članak 2.
U katastarskoj općini Prečec k.č. br. 22 površine 0ha 38a 73m² i k.č. br. 273 površine 19 ha 42a 7m²
Članak
O na
bra
z l obuduće
ž e n j e autoceste,
koje su bile predviđene
za2.prodaju, iste ne mogu biti obzirom da se nalaze
trasi
U katastarskoj općini Prečec k.č. br. 22 površine 0ha 38a 73m² i k.č.
o čemu
Hrvatske
autoceste.za prodaju,
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 26. sjednici
br. 273
površinesu19sehaočitovale
42a 7m² koje
su bile predviđene

održanoj
iste ne mogu biti obzirom da se nalaze na trasi buduće autoceste, o dana 01. kolovoza 2011. godine donijelo je Odluku o raspisivanju
natječaja
prodaju
poljoprivrednog
u vlasništvu
čemuU
sukatastarskoj
se očitovale Hrvatske
općiniautoceste.
Andrilovec k.č.br. 10 površine javnog
9ha 10a
20m² za
koja
je bila
predviđenazemljišta
za
Republike Hrvatske na području Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani,
prodaju, ista to ne može biti, obzirom da se nalazi na trasi
željezničke
Lupoglav
i Prečec. pruge, o čemu se očitovala
U katastarskoj općini Andrilovec k.č.br. 10 površine 9ha 10a
20m² HŽ
koja Infrastruktura
je bila predviđenaZagreb.
za prodaju, ista to ne može biti, obzirom
Predmet prodaje su nekretnine označene u članku 1. ove Odluke
da se nalazi na trasi željezničke pruge, o čemu se očitovalaČlanak
HŽ
3.
i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Infrastruktura
Zagreb.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine BrckovljaniDugoselskoj
na poljoprivrede,
oglasnoj ribarstva i
Republike Hrvatske,
a na koji jekronici,
Ministarstvo
ruralnog razvoja dalo suglasnost.
ploči i na službenimČlanak
internet
stranicama
Općine
Brckovljani
3.
Natječaj
sećeobjavljuje
naglasilu
oglasnoj
ploči
sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom
Javni
natječaj koji
objavit
se u javnom
Općine
BrckovljaniPočetna cijenu u natječaju utvrdilo je Povjerenstvo imenovano
Dugoselskoj
na se
oglasnoj
ploči
i na službenim internet
glasilu kronici,
i do kada
primaju
ponude.
od strane Općinskog vijeća, temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
stranicama Općine Brckovljani
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je
za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za
Članaknatječaju
4.
javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.
dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake ("Narodne novine", broj

Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo imenovano
od strane Općinskog vijeća Općine
52/11.)
Članak 4.
Brckovljani.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo imenovano od
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine Brckovljaniotvoriti
ponude te ih obraditi i predložiti
općinskom vijeću donošenje odluke o
stranePovjerenstvo
Općinskog vijećaće
Općine
Brckovljani.
Dugoselskoj kronici, na oglasnoj ploči i službenim Internet stranicama
odabiru će
najpovoljnijeg
Javni općinskom
natječaj ćeOpćine
se objaviti
najkasnije u roku od 60 dana od
Povjerenstvo
otvoriti ponude teponuditelja.
ih obraditi i predložiti
Brckovljani.
vijećustupanja
donošenjena
odluke
o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja. Javni
snagu
ove Odluke.
natječaj će se objaviti najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na
pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15 dana Zbirni
od dana
objave natječaja. Općinsko
vijeće
snagu ove Odluke.
k.o. Brckovljani, površina 		
44 ha 27 a 48 m²
donijet
će
odluku
o
izboru
najpovoljnijih
ponuditelja
u
roku
od
90
dana
od
dobivenih
potrebnih
k.o. Lupoglav, površina
		
52 ha 47 a 33 m²
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15 dana od dana objave
k.o. Prečec, površina
2 ha 91 a 48 m²
natječaja.
Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru najpovoljnijih
suglasnosti.
ponuditelja u roku od 90 dana od dobivenih potrebnih suglasnosti.
Članak 5.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ova Odluka objavitČlanak
će se5. u Službenom glasniku Općine
Brckovljani, a stupa na snagu danom
			
Općine Brckovljani
							
Ovadonošenja.
Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani,
Božo Graberec v.r.
a stupa na snagu danom donošenja.
Članak			
6.
Klasa:021-05/11-01/79
Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti OdlukaUrbroj:
o raspisivanju
238/04-11-03 javnog natječaja za prodaju
Članak 6.
Dugo
Selo,
1.08.2011.Općine Brckovljani za k.o.
poljoprivrednog
u vlasništvu
Republike
Stupanjem
na snagu zemljišta
Ove Odluke
prestaje važiti
Odluka oHrvatske za područje
Brckovljani,
Lupoglav
i Prečec
od 22. srpnja
2010. (Klasa: 021-05/10-01/55, Urbroj: 238/04-10raspisivanju
javnog natječaja
za prodaju
poljoprivrednog
zemljišta
u vlasništvu
RepublikeoHrvatske
Brckovljani
za
05) i Odluka
izmjenizai područje
dopuniOpćine
Odluke
raspisivanju
javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec od 22. srpnja 2010. (Klasa: 021zemljišta
u
vlasništvu
Republike
Hrvatske
na
području
Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani,
05/10-01/55, Urbroj: 238/04-10-05) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
Lupoglav
i
Prečec
od
15.06.2011.(Klasa:940-01/11-01/20,
Urbroj: 238/04-11-01-01) i Odluka o
raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu
Republike
Hrvatske
na
području
Općine
Brckovljani
u
k.o.
raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Brckovljani, Lupoglav i Prečec od 15.06.2011.(Klasa:940-01/11-01/20,
na području Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec koja je donijeta na sjednici
Urbroj: 238/04-11-01-01) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
Općinskog
vijeća
20. srpnja
2011.
(Klasa:Hrvatske
021-05/11-01/77,
Urbroj: 238/04-11-04).
prodaju poljoprivrednog
zemljišta
u vlasništvu
Republike
na
području Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec koja
je donijeta na sjednici Općinskog vijeća 20. srpnja 2011. (Klasa: 02105/11-01/77, Urbroj: 238/04-11-04).
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Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08,
25/09., 153/09.,21/10., 90/10., 124/10.,139/11 i 61/11.)i članka 29. Statuta općine Brckovljani
(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 3/09 i 8/09) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na
26. sjednici održanoj 01. kolovoza 2011. donosi:

Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08, 25/09.,
ODLUKU
153/09.,21/10., 90/10., 124/10.,139/11 i 61/11.)i članka 29. Statuta
općine Brckovljani (Službeni glasnik Općineo Brckovljani
broj 3/09
i
raspisivanju
javnog
natječaja za zakup
8/09) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 26. sjednici održanoj 01.
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske
kolovoza 2011. donosi:
I. 2.

za područje općine Brckovljani

ODLUKU
u k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Članak 1.
Republike Hrvatske
Članak 1.
Predmet javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
za područje općine Brckovljani
Predmet javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta
u vlasništvu
Republike
vlasništvu
države Republike
Hrvatske države
za područje
općine Brckovljani
u k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec
na rok od 20 godina su katastarske čestice u katastarskim općinama:

Hrvatske za područje općine Brckovljani na rok od 20 godina su katastarske čestice u
katastarskim općinama:

K.O. BRCKOVLJANI
r.br.

k.č. br.

kultura

površina

1.
2.
3.

1573
1576
1575

oranica
oranica
oranica

5 ha 40a 79m²
2 ha 82a 91m²
7ha 74a 67m²

Početna
(godišnja)
zakupnina
2.189,12
624.67
3.135.87

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Početna
(godišnja)
zakupnina
2.710,21
3.696,86

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Početna
(godišnja)
zakupnina
1.402,37
1.580,05

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

K.O. HREBINEC
r.br.

k.č. br.

kultura

površina

1.
2.

706
819

oranica
oranica

6 ha 69a 52m ²
9 ha 13a 23m ²

K.O. LUPOGLAV
r.br.

k.č. br.

kultura

površina

1.
46/2
oranica
6ha 35a 13m²
2.
2706
oranica
3ha 90a 33m²
* k.č.br. 46/2 u naravni je zapušteno zemljište
K.O. PREČEC
r.br. k.č. br.
1.
2.
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418
497/2

kultura

površina

oranica
oranica

4 ha 00a 18m²
0 ha 41a 87m²

Početna
(godišnja)
zakupnina
1.452,65
151,99

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Članak 2.
U katastarskoj općini Prečec k.č.br. 440/1 površine 5ha 47a 01m ²
i k.č.br. 447 površine 8ha 33a 67², koje su također bile predviđene za
zakup, iste ne mogu biti jer njima gospodare „Hrvatske šume d.o.o.
Uprava šuma, podružnica Zagreb.

Zbirni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:
k.o. Brckovljani, površine 		
15 ha 88 a 37 m²
k.o. Hrebinec, površine, 		
15 ha 82 a 75 m²
k.o. Lupoglav, površine, 		
10 ha 25 a 46 m²
k.o. Prečec, površine
4 ha 42 a 05 m²

Članak 3.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine BrckovljaniDugoselskoj kronici, na oglasnoj ploči i na službenim internet
stranicama Općine Brckovljani
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je
javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

		
			
Klasa:021-05/11-01/79
Urbroj:238/04-11-04
Dugo Selo, 01. 08. 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Članak 4.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo imenovano od
strane Općinskog vijeća Općine Brckovljani.
Povjerenstvo će otvoriti ponude te ih obraditi i predložiti Općinskom
vijeću donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Javni
natječaj će se objaviti najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na
snagu ove Odluke.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15 dana od dana objave
natječaja. Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru najpovoljnijih
ponuditelja u roku od 90 dana od dobivenih potrebnih suglasnosti.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani,
a stupa na snagu danom donošenja.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani za k.o.
Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec od 22. srpnja 2010. (Klasa:
021-05/10-01/55, Klasa: 238/04-10-4) i Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Brckovljani za k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec od 15.
lipnja 2011., (Klasa: 940-01/11-01/20, Urbroj: 238/04-11-01) i Odluka
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani za k.o.
Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec od 20. srpnja 2011. (Klasa:
021-05/11-01/77
Urbroj: 238/04-11-05).
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 26. sjednici održanoj
dana 01. kolovoza 2011. godine donijelo je Odluku o raspisivanju
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani,
Hrebinec, Lupoglav i Prečec na rok od 20 godina.
Predmet zakupa su nekretnine označene u članku 1. ove Odluke
i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja dalo suglasnost.
Početna cijenu u natječaju utvrdilo je Povjerenstvo imenovano
od strane Općinskog vijeća, temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za
dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake ("Narodne novine", broj
52/11.)
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine BrckovljaniDugoselskoj kronici, na oglasnoj ploči i službenim Internet stranicama
Općine Brckovljani.
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Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08, 25/09.,
Na temelju
članka 124/10.,139/11
32. Zakona o poljoprivrednom
153/09.,21/10.,
90/10.,
i 61/11.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni
I.3.
zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08, 25/09.,
glasnik Općine
Brckovljanii 61/11.)
broj 3/09
i 8/09)
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 26. sjednici
153/09.,21/10.,
90/10., 124/10.,139/11
i članka
29. Statuta
Općine
Brckovljani
(Službeni
glasnik
Općine
Brckovljani
broj
3/09
i
održanoj 01. kolovoza 2011. donosi:
8/09) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 26. sjednici održanoj 01.
kolovoza 2011. donosi:

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
uODLUKU
vlasništvu Republike Hrvatske, za područje Općine Brckovljani
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
k.o. Brckovljani, Hrebinec, Andrilovec i Prečec
poljoprivrednogzazemljišta
Članak 1.
na rok do 5 godina
u vlasništvu Republike Hrvatske, za područje

Predmet javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljište u

Općine Brckovljani
vlasništvu države na području Općine Brckovljani koje je predviđeno
za k.o. Brckovljani, Hrebinec,
Članakza
1.prodaju ili zakup u katastarskim općinama Brckovljani, Hrebinec
i Andrilovec do stjecanja uvjeta za raspisivanje javnog natječaja
Andrilovec i Prečec
Predmet javnog
za zakup poljoprivrednog za
zemljište
vlasništvu
na području
zakup, a u
najdulje
na rok države
do 5 godina
jesu slijedeće katastarske
na natječaja
rok do 5 godina

Općine Brckovljani koje je predviđeno za prodaju čestice:
ili zakup u katastarskim općinama Brckovljani,
Hrebinec i Andrilovec do stjecanja uvjeta za raspisivanje javnog natječaja za zakup, a najdulje na
rok do 5 godina jesu slijedeće katastarske čestice:
K.O. BRCKOVLJANI
r.br.
k.č. br.
kultura
1.
2.

1550
1566

oranica
oranica

K.O. HREBINEC
r.br.
k.č. br.
kultura
1.
2.

836
846

oranica
oranica

površina
5ha 28a 92m²
4ha 28a 89m²

površina
11ha 47a 01 m²
10ha 34a 65m²

Početna
(godišnja)
zakupnina
2.141,07
1.736.15

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Početna
(godišnja)
zakupnina
4.643,10
4.188,26

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Početna
(godišnja)
zakupnina
3.684,49

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

Početna
(godišnja)
zakupnina
140,59
7.754,68

Ponuđena
(godišnja)
zakupnina

K.O. ANDRILOVEC
r.br.
1.

k.č. br.
10

kultura
oranica

površina
9ha 10a 20m²

K.O. PREČEC
r.br.

1.
2.
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k.č. br.

22
273

kultura

oranica
oranica

površina

0ha 38a 73m²
19ha 42a 07m²

Članak 2.
Navedena zemljišta daju se u zakup, pojedinačno i u obliku
tehnoloških cjelina fizičkim i pravnim osobama prema kriterijima iz
članka 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine,
br. 152/08, 25/09., 153/09.,21/10., 90/10., 124/10.,139/11 i 61/11. .)
Članak 3.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine BrckovljaniDugoselskoj kronici, na oglasnoj ploči i na službenim internet
stranicama Općine Brckovljani
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada
je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju
ponude.
Članak 4.
Poljoprivredno zemljište na području Općine Brckovljani daje
se u zakup do stjecanja uvjeta za raspisivanje javnog natječaja za
zakup, a najdulje na rok do 5 godina.
Članak 5.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo imenovano
od strane Općinskog vijeća Općine Brckovljani.
Povjerenstvo će otvoriti ponude te ih obraditi i predložiti
Općinskom vijeću donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja. Javni natječaj će se objaviti najkasnije u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15 dana od dana
objave natječaja. Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja u roku od 90 dana od dana roka za
dostavu ponuda.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Brckovljani, a stupa na snagu danom donošenja.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o
raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, za područje Općine Brckovljani u
k.o. Brckovljani, Hrebinec, Andrilovec i Prečec na rok do 5 godina
donesena na sjednici Općinskog vijeća 15. lipnja 2011. (Klasa:
940-01/11-01/22, Urbroj: 238/04-11-) i Odluka o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, za područje Općine Brckovljani u k.o. Brckovljani,
Hrebinec, Andrilovec i Prečec donesena na sjednici Općinskog
vijeća Općine Brckovljani 20. srpnja 2011. (Klasa: 021-05/11-01/77,
Urbroj: 238/04-11-06).
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 01. kolovoza 2011. godine donijelo je Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brckovljani
u k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav, Andrilovec i Prečec na rok
do 5 godina.
Predmet zakupa su nekretnine označene u članku 1 . ove Odluke
i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja dalo suglasnost.
Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je Povjerenstvo imenovano
od strane Općinskog vijeća, temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju
za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake ("Narodne novine",
broj 52/11.)

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Općine BrckovljaniDugoselskoj kronici, na oglasnoj ploči i službenim Internet
stranicama Općine Brckovljani.
Zbirni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:
k.o. Brckovljani, površine,
9 ha 57 a 81 m ²
k.o. Hrebinec, površine,
21 ha 81 a 66 m²
k.o. Andrilovec površine,
9 ha 10 a 20 m²
k.o. Prečec površine,
19 ha 80 a 80 m²

Klasa: 021-05/11-01/79
Urbroj: 238/04-11-05
Dugo Selo, 1. 08. 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Temeljem članka 52. stavak 1., 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 sjednici održanoj 15. lipnja 2011. donosi
I.4.

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., 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 Općine Brckovljani, sukladno
Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine",
br. 153/09).
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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. dužan je izvršiti obračun naplaćene naknade
za prethodni mjesec te ga dostaviti Općini Brckovljani do 10.
u mjesecu. Dukom d.o.o dužan je prikupljenu naknadu uplatit
na žiroračun Općine Brckovljani do 10. u mjesecu za prethodni
mjesec.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom
utvrđene su pogreške u Odluci o imenovanju ulice
objavljene u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj
05/11. od 27. lipnja 2011. i godine i daje se:
I.5.

II ISPRAVAK ODLUKE O IMENOVANJU ULICE
Članak 1.
U članku 1. katastarske čestice br. 1549/3 i 1547/21 u k.o.
Brckovljani ( zoni Božjakovina imenovane u Gospodarsku ulicu
dodaje se riječ "u naselju Božjakovina".
Članak 2.
Ovaj ispravak objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Članak 8.
Dukom d.o.o. imaju pravo zadržati, za obavljanje poslova
obračuna, fakturiranja, evidencije, utuženja i drugih manipulativnih
troškova, 3% naplaćenih sredstava u dijelu naknade za razvoj.
Članak 9.
Dukom d.o.o. zabranjeno je raspolagati na bilo koji način
naknadom za razvoj, a naplaćenu naknadu Dukom d.o.o dužan je
držati na računu do isplate Općini Brckovljani.
Članak 10.
Ukoliko Dukom d.o.o. iskaže kod obračuna manji iznos od stvarno
naplaćene naknade za prethodni mjesec, za razliku je dužan platiti
zakonsku zateznu kamatu Općini Brckovljani najkasnije u roku 10
dana zajedno sa razlikom utvrđenog iznosa.
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.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Brckovljani .
Klasa:021-05/11-01/65
Ur.broj:238/04-11-15
Dugo Selo, 15.06.2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.
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Klasa: 021-05/10-01/88
Urbroj: 238/04-10-05
Dugo Selo, 20.07.2011.

