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I� 1� Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona službenici-
ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regio-

nalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11, 
04/18 i 112/19) članka  39. Statuta Općine Brckovljani (“Služ-
beni glasnik Općine Brckovljani”, broj 01/18, 02/20 i 09/20)   
Općinski načelnik Općine Brckovljani donosi:

Plan prijma u službu 
u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani 

za 2021. 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 Brc-
kovljani (dalje u tekstu: Upravni odjel) u 2021. godini. 

Članak 2.
Plan prijma sadrži: 
-  stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom  

upravnom odjelu, 

-  potreban broj službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme za 2021.g., 

-  broj vježbenika na dan 31.12.2020.
-  potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme 

za 2021 g., 
-  potreban broj pripadnika nacionalnih manjina. 

Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme za 2021.g. i potreban broj vježbenika 
odgovarajuće stručne spreme za 2021. g. utvrđuje se u Tabeli 
koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma. 

Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u “Službenom glasniku Općine Brc-

kovljani”, a stupa na snagu osam dana od dana objave. 

Klasa:100-01/21-01/01
Urbroj: 238/04-21-1  OPĆINSKI NAČELNIK
Dugo Selo, 03.02.2021  Tihomir Đuras v.r.

Rb. Sistematizirana radna 
mjesta

Stručna 
sprema

Broj siste-
matiziranih 
radnih mje-

sta

Stanje na 
31.12.
2020

Broj vježbe-
nika na dan 
31.12.2020.

Potreban 
broj služ-
benika i 

namješteni-
ka u 2021.

Potreban 
broj 

vježbenika

Potreban 
broj pripad-
nika nac. 
manjina

1. Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela VSS 0 0 0 - - -

2.

Viši referent  za razvoj, 
gospodarstvo, prostorno 
– komunalne djelatnosti i 
zaštitu okoliša

VŠS 1 0 0 - - -

3. Komunalni redar SSS 2 1 1 1 0 -

4.

Viši referent za upravno-
pravne, opće poslove 
i poslove za Općinsko 
vijeće

VŠS 1 1 0 - - -

5. Viši stručni suradnik za 
pravne poslove VSS 1 1 0 - - -

6 Voditelj Odjeljka  za 
proračun, financije i knji-
ženje

SSS 1 1 0 - - -

7. Viši stručni suradnik za 
računovodstvo VSS 1 1 0 - - -

8.

Referent za grobnu, 
komunalnu naknadu i 
stanarinu i ostalo po 
nalogu općinskog načel-
nika

SSS 1 1 0 - - -
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II� 1� Na temelju članka 23. Statuta Općine Općine Brc-
kovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 

01/18. 02/20 i 09/20), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 
31. sjednici, održanoj 03.02.2021. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o prestanku  man-

data vijećnice Ines Kovačević u općinskom vijeću i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice. 

Članak 2. 
Dana 03. veljače 2021. godine započinje s obnašanjem 

dužnosti BRANKO HABIĆ iz Brckovljana, Kralja Zvonimira 
19. 

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Brckovljani. 

KLASA: 023-05/21-01/09  PREDSJEDNIK
URBROJ:238/04-21-3  OPĆINSKOG VIJEĆA
Kusanovec, 03.02.2021.  OPĆINE BRCKOVLJANI
 Stjepan Vinojčić v.r.

II� 2� Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” br. 144/2020), članka 23. Sta-
tuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ 
br. 01/18, 02/20 i 09/20) Općinsko vijeće Općine Brckovljani 
na 31. sjednici održanoj  03.02.2021.donosi: 

III. STATUTARNU ODLUKU O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE BRCKOVLJANI

Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama  mijenja se i dopunjuje Statut 

Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 
01/18, 02/20 i 09/20).

Članak 2.
U članku 17. iza riječi referenduma dodaju se riječi „zbora 

građana“. 

Članak 3.
U članku 18. stavak 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje 

se zarezom i dodaju se riječi „i statutom.“
Mijenja se stavak 4. „Ako je raspisivanje referenduma 

predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjed-
nik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog  
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regi-
onalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga.

U stavku 5. briše se riječ „Središnje“.
U stavku 6. briše se riječ „središnje“.
U stavku 7. briše se riječ „središnjeg“ i iza riječi  „nije ispra-

van“ dodaju se riječi „nije dozvoljena žalba već“.
Iza stavka 7., dodaje se novi stavak 8. koji glasi: „Općinsko 

vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz 
svog djelokruga.“

Dosadašnji stavak 8., postaje stavak 9.
Dosadašnji stavak 9., postaje stavak 10.
Dodaje se stavak 11. koji glasi „Odluka donesena na refe-

rendumu obvezatna je za općinsko vijeće, osim odluke done-
sene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“

Članak 4.
U članku 19. stavak 1. brišu se riječi „i njegov zamjenik koji 

je izabran zajedno s njim“, te riječ „mogu“ zamjenjuje se riječi 
„može“, te u alineji 1. brišu se riječi „i njegovog zamjenika koji 
je izabran s njim“.

U stavku 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika koji je iza-
bran zajedno s njim“ i riječi „člankom 24. stavak 5. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ zamjenjuje se 
riječima „odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje 
raspisivanje referenduma“.

U stavku 4. brišu se riječi „načelnika i njegovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njim“.

U stavku 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
U stavku 6. riječi „njegovog zamjenika koji je izabran zajed-

no s njim“ brišu se.

Članak 5.
Mijenja se članak 20. koji glasi 

„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja gra-
đana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog 
djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima 
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statu-
tom jedinice.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu 
sa statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio 
područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski 
načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima 
od značenja za općinu.

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski 
načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za 
dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na 
području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za 
dio područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim 
ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne done-
se odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 
mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko, vijeće i općinskog 
načelnika.“

Članak 6.
Mijenja se članak 21. koji glasi:
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati dono-

šenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova 
djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zako-
nom i statutom jedinice.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 
vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 
10% od ukupnog broja birača u Općini Brckovljani te dati 
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od 
zaprimanja prijedloga objavom na oglasnoj ploči i službenoj 
internetskoj stranici.“



4

Članak 7.
U članku 23. stavak 2. umjesto „15“ treba stajati „13“.

Članak 8.
Mijenja se članak 24.:
„Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne 

prima plaću.
Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s 

odlukom općinskog vijeća.
Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak 

s posla radi sudjelovanja u radu općinskog vijeća i njegovih 
radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar bira-
ča za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, 
koji se biraju u skladu sa Poslovnikom

Općinskog vijeća.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan pot-

predsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda 
predstavničke manjine.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i 
za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Predsjednik ima pravo na naknadu troškova sukladno 
posebnoj odluci Općinskog vijeća.“

Članak 9.
U članku 38. brišu se stavci 3. i 4.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3., te se brišu riječi „i 

njegov zamjenik“ i umjesto riječi „mogu“, treba stajati riječ 
„može“.

Članak 10.
Mijenja se članak 42. i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogu-
ćen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će pri-
vremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik, na 
početku mandata iz reda članova općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda čla-
nova općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti 
tijekom mandata.

Član predstavničkog tijela iz stavka 1. ovog članka je pri-
vremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općin-
skog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu 
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i 
nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje 
općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog 
načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 
prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe pri-
jevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog 
načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti 

općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je 
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje duž-
nosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom 
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 
načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine dužan je obavi-
jestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po nastanku tih 
okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik općin-
skog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.

Članak 11.
U članku 43. stavku 1. brišu se riječi „i zamjeniku načelni-

ka“.
Mijenja se stavak 2. koji glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom 

načelniku koji nemaju zamjenika, raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske.“

Briše se stavak 3. 

Članak 12.
U članku 44. brišu se riječi „i njegov zamjenik“, te umjesto 

riječi „mogu“, treba stajati „može“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u Službenom glasniku općine Brckovljani, osim članaka 4., 
7., 9., 10., 11. i 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokal-
nih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane.
 
                                         
                                            
                                            
                                                                                          

KLASA: 012-03/18-01/17  PREDSJEDNIK
URBROJ:238/04-21-4  OPĆINSKOG VIJEĆA
Kusanovec, 03.02.2021.  OPĆINE BRCKOVLJANI
 Stjepan Vinojčić v.r.
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II� 3� Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” br. 144/2020), članka 23. Sta-
tuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ 
br. 01/18, 02/20 i 09/20) Općinsko vijeće Općine Brckovljani 
na 31. sjednici održanoj 03.02.2021. godine donosi:

III. POSLOVNIČKU ODLUKU O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE BRCKOVLJANI

Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Poslov-

nik Općinskog vijeća Općine Brckovljani („Službeni glasnik 
Općine Brckovljani“ broj 07/17, 02/18, 03/18-pročišćeni tekst 
i 02/20).

Članak 2.
Mijenja se članak 2. te glasi:
„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva pročelnik 

ili službenik kojeg on ovlasti. Ako nije imenovan pročelnik 
ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, 
konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili 
osoba koju on ovlasti.“

Članak 3.
Mijenja se članak 16. te glasi:
„Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova i izgubljene 

zarade nastalih u svezi s radom u Općinskom vijeću i u rad-
nim tijelima u visini i na način određen posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, a čija ukupna godišnja neto naknada po 
članu općinskog vijeća ne smije iznositi više od iznosa propi-
sanih zakonom kojim se uređuje lokana i područna (regional-
na) samouprava.“

Članak 4.
U članku 33. brišu se riječi „i zamjenik načelnika“.

Članak 5.
U članku 65. brišu se riječi „zamjenik načelnika“.

Članak 6.
U članku 66. brišu se riječi „zamjenik načelnika“.

Članak 7.
U članku 69. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumije-

vaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti 
i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te 
imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okol-
nosti sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 
elektroničkim putem.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u 

“Službenom glasniku Općine Brckovljani”, osim članaka  4., 
5. i 6. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odlu-
ke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regi-
onalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 
župane. 
KLASA:012-01/17-01/157  PREDSJEDNIK
URBROJ:238/04-21-4  OPĆINSKOG VIJEĆA
Kusanovec, 03.02.2021.  OPĆINE BRCKOVLJANI
 Stjepan Vinojčić v.r.

II� 4� Na temelju članka 78.  Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine broj 69/17. i 107/20 ) i članka 23.  

Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckov-
ljani br. 01/18, 02/20 i 09/20) Općinsko vijeće Općine Brckov-
ljani na 31.  sjednici održanoj 03.02.2021. godine, donosi: 

PLAN DAVANJA KONCESIJA 
ZA 2021. GODINU 

Članak 1.
Utvrđuje se godišnji plan davanja koncesija iz područja 

komunalnih djelatnosti u 2021. godini
(dalje: Plan koncesija) na području Općine Brckovljani.

Članak 2.
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti: obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani 
- planirani broj koncesija: jedna koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina
Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) 
i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju koncesije u Općini Brckovljani (Službeni glasnik 
Općine Brckovljani br. 06/20) 

-  procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 4.000,00 
kuna 

Članak 3.
Ovaj godišnji plan dostavlja se Ministarstvu nadležnom za 

financije.

Članak 4.
Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Općine Brc-

kovljani, a  stupa na snagu prvog dana od  objave. 

KLASA: 363-05/21-01/17  Predsjednik
URBROJ:238/04-21-1  Općinskog vijeća
Kusanovec,03.02.2021. Općine Brckovljani
 Stjepan Vinojčić v.r.
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II� 5� Na temelju članka  78.  Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine broj 69/17 i 107/20), i članka 23.  

Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckov-
ljani br. 01/18, 02/20 i 09/20) Općinsko vijeće općine Brckov-
ljani na  31. sjednici održanoj 03.02.2021. 2021.  godine, 
donosi:

SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA 
KONCESIJA

za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Članak 1.
Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji plan) davanja kon-

cesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2021.-2023. 
godine.

Članak 2.
1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti: obavlja-

nje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani 
- planirani broj koncesija: jedna koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina
Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) 
i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju koncesije u Općini Brckovljani (Službeni glasnik 
Općine Brckovljani br. 06/20) 

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 4.000,00 
kuna što je ujedno i najniža početna visina naknade za 
koncesiju 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ovog Srednjoročnog plana davanja 

koncesija stavlja se izvan snage Srednjoročni plan davanja 
koncesija objavljen u Službenom glasniku Općine Brckovljani 
br. 02/20. 

Članak 4. 
Ovaj Srednjoročni plan dostavlja se Ministarstvu nadlež-

nom za financije. 

Članak 5. 
Ovaj Plan objavit će se u  Službenom glasniku Općine Brc-

kovljani, a  stupa na snagu prvog dana od  objave.

KLASA: 363-05/21-01/18  Predsjednik
URBROJ: 238/04-21-1  Općinskog vijeća
U Kusanovcu, 03.02.2021.  Općine  Brckovljani
 Stjepan Vinojčić v.r.

II� 6� Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o ublaža-
vanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda 

(“Narodne novine” br. 16/19) i članka 23. Statuta Općine Brc-
kovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18, 02/20 
i 09/20) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 31. sjednici 
održanoj 03.02. 2021. godine donosi: 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda na području Općine Brckovljani 

Članak 1. 
Ovim izmjenama mijenja se Odluka o imenovanju Općin-

skog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
na području Općine Brckovljani (“Službeni glasnik Općine 
Brckovljani” br. 03/2019.

Članak 2. 
U članku 2. pod rednim brojem 4. briše se član  “Ivica Mari-

nić”, te se na njegovo mjesto imenuje Jurica Ivanić, bacc.ing.
aedif.

Članak 3.
U ostalim člancima Odluka se ne mijenja. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Brckovljani. 

   
KLASA:920-11/19-01/09  PREDSJEDNIK
URBROJ:238/04-21-2  OPĆINSKOG VIJEĆA
Kusanovec, 03.02.2021.  OPĆINE BRCKOVLJANI
 Stjepan Vinojčić v.r.

II� 7� Na temelju članka 86. Zakona o prostornom ure-
đenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 38/19 i 

98/19.) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni gla-
snik Općine Brckovljani broj 01/18, 02/20 i 09/20) Općinsko 
vijeće Općine Brckovljani na svojoj sjednici 31. održanoj 
03.02. 2021. godine donijelo je

ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE 

NAMJENE -3  BOŽJAKOVINA  

Članak 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka izrade II. Izmje-

na i dopuna prostornog plana uređenja zone gospodarske 
namjene - 3 Božjakovina (Službeni glasnik Općine Brckovljani 
02/09 i 10/14).

I.  PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJE-
NA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
ZONE GOSPODARSKE NAMJENE - 3 BOŽJAKOVIVINA

Članak 2.
Za područje Općine Brckovljani na snazi je Prostorni 

plan uređenja Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine 
Brckovljani“ broj: 12/06, 13/06-ispravak, 2/09, 6/09-ispra-
vak, 1/13, 5/14, 2/15-pročišćeni tekst, 4/15-ispravak, 7/15, 
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8/15-pročišćeni tekst, 8/16, 9/16-pročišćeni tekst 9/18). Izra-
da II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone 
gospodarske namjene -3 Božjakovina  temelji se na Zakonu 
o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 
38/19 i 98/19).

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone 
gospodarske namjene - 3 Božjakovina izraditi će se u skladu 
sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (“Narodne novine” br. 106/98, 39/04, 
45/04 - ispravak i 163/04), a obuhvatit će tekstualni dio 
(Odredbe za provođenje) i grafički dio (Kartografski prilozi).

II.  RAZLOZI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA URBANI-
STIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE 
NAMJENE -3 BOŽJAKOVINA

Članak 3.
Izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

zone gospodarske namjene -3 Božjakovina iz slijedećeg 
razloga:

-  izmjene prometnog rješenja i prostornog koncepta uređe-
nja zone.

III. OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE -3 
BOŽJAKOVINA

Članak 4.
Obuhvat II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređe-

nja zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina određen je 
Prostornim planom uređenja Općine Brckovljani („Službeni 
glasnik Općine Brckovljani“broj: 12/06, 13/06-ispravak, 2/09, 
6/09-ispravak, 1/13, 5/14, 2/15-pročišćeni tekst, 4/15-ispravak, 
7/15, 8/15-pročišćeni tekst, 8/16, 9/16-pročišćeni tekst 9/18).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.
Područje obuhvata plana je djelomično izgrađeno i djelo-

mično komunalno opremljeno. Ocjenjuje se da su na prostoru 
Općine stečeni preduvjeti za korekciju određenih planskih 
postavki poglavito u pogledu izmjene prometne mreže kao i 
raspodjela prostornih cjelina.

V.  CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I. IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
GOSPODARSKE NAMJENE -3 BOŽJAKOVINA

Članak 6.
Osnovni cilj i programsko polazište za II. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene -3 
Božjakovina

-  uskladiti prostorni razvoj s potrebama i planskim pretpo-
stavkama utvrđenih programima razvoja Općine Brckov-
ljani

-  omogućiti jednostavniju i kvalitetniju primjenu Plana.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.
Za izradu ovih II, Izmjena i dopuna koristiti će se važeći 

dokument prostornog uređenja za područje Općine Brckovlja-
ni, te postojeće katastarske i topografske podloge.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručno rješenje će izradit odabrani ovlašteni izrađivač.

VIII.  POPIS TIJELA I OSOBA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJE-
NE  - 3 BOŽJAKOVINA

Članak 9.
Utvrđuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici 

korisnici prostora koji mogu dati zahtjeve (podatke, planske 
smjernice i propisane dokumente) iz svog djelokruga za 
potrebe izrade II. izmjena i dopuna  Urbanističkog plana ure-
đenja zone gospodarske namjene -3 Božjakovina

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 
cesta 80, 10000 Zagreb

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Zagreb, Mesnička 
49

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Zagreb, 
Ulica Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb

Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Dugo Selo, Dugo Selo, 
Josipa Zorića 1

Državna geodetska uprava, PU katastar Zagreb, Ispostava 
Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1

MUP PU Zagrebačka, Sektor pravnih poslova inspekcijskih 
i poslova civilna zaštite, Zagreb, Petrinjska 30

Hrvatske vode VGO sliva Lonja Zelina, Ispostava Dugo 
Selo

Hrvatske ceste, Zagreb, Vončinina 3
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o., 

Zagreb, Remetinečka cesta 3
Hrvatske željeznice, Sektor razvoja i planiranja investicija 

Zagreb
HEP, Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Dugo Selo Domo-

branska 14/a
HAKOM, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Dukom plin d.o.o. Dugo Selo, Ulica Slavka Kolara 6
Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Stjepana Radi-

ća 23, Prikraj
 Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša, Ivana Lucića 2a/IV, 10000 Zagreb
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
18. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., 

Koledovčina 1, 10 000 Zagreb

IX.  PLANIRANI ROK ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPO-
DARSKE NAMJENE  - 3 BOŽJAKOVINA

Članak 10.
Za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

zone gospodarske namjene  - 3 Božjakovina  sljedeći rokovi:
-  dostava zahtjeva za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanistič-

kog plana uređenja zone gospodarske namjene  - 3 Božja-
kovina  (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) 
- u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-  izrada Prijedloga  za javnu raspravu u roku od 30 dana po 
isteku roka za dostavu zahtjeva,



8

-  javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja zone gospodarske namjene - 3 Božjakovi-
na u trajanju od 8 dana

-  izrada Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene  
- 3 Božjakovina u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća 
o javnoj raspravi,

-  izrada Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbani-
stičkog plana uređenja zone gospodarske namjene - 3 
Božjakovina u roku od 15 dana.

X.  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPO-
DARSKE NAMJENE  - 3 BOŽJAKOVINA

Članak 11.
Financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina  
osigurati će se iz proračuna Općine Brckovljani

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim 

tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora navede-
nim u članku 9 ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se 
poziv za dostavom zahtjeva za izradu II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene - 3 
Božjakovina.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 8 ove Odluke. 
Ukoliko naprijed navedeni zahtjevi ne budu dostavljani u roku 
smatrat će se da ih nema.

U tom slučaju tijekom izrade i donošenja II. Izmjena i dopu-
na Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene  
- 3 Božjakovina   poštivati će se isključivo uvjeti koji su od 
utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom 
propisu i/ili dokumentu

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

“Službenom glasniku Općine Brckovljani”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI

KLASA:350-02/21-03/20  Predsjednik 
URBROJ:238/04-21-1  Općinskog vijeća
Kusanovec, 03.02.2021.  Stjepan Vinojčić  v.r.


