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O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O

Na temelju članka 46. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Zagrebačke županije br. 25/06), Poglavarstvo
Općine Brdovec na sjednici održanoj 15.5.2007. donijelo je

Na temelju članka 41. Statuta Općine Brdovec,
pročišćeni tekst (Glasnik Općine Brdovec, broj 25/06)
i članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva,
Općinsko poglavarstvo Općine Brdovec, na sjednici
održanoj 15.5.2007. donosi

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o prijenosu ovlasti
Članak 1.
Ovlašćuje se Zagrebačka županija da u ime
Općine Brdovec vodi postupak javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane uz školu u Šenkovcu.
Članak 2.
U Povjerenstvo za provođenje postupka javne
nabave ispred Općine Brdovec imenuju se:
		 - MIRKO HRGAR, Laduč, V. Nazora 15 i
		 - IVICA LUKETIĆ, Šenkovec, I. Turka 7.
		
Članak 3.
Povjerenstvo za javnu nabavu ovlašteno je izvršiti
sve radnje u postupku javne nabave, osim potpisivanja
ugovora sa odabranim ponuditeljem.
		
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
službenom glasilu danom objave kompletnog sastava
povjerenstva u službenom glasilu Zagrebačke županije.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/07-02/01-22
Urbroj: 238/034-01/01-07/02

Iz sredstava Mjesnog odbora Ključ dodjeljuje se
jednokratna financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn
MIRJANI ŠINTIĆ iz Ključa, Mokrička 45 zbog teške
financijske situacije.
Pomoć će se isplatiti na tekući račun Mirjane
Šintić.
Zaključak će se objaviti u Glasniku Općine Brdovec.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/07-10/09-22
Urbroj:238/034-01/01-06/02

OPĆINSKO

P O G LAVA R S T V O

Na temelju članka 63. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 117/01, 136/04, 92/05) i članka 46.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije
br. 17/01, 25/03 i 25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec
na sjednici održanoj 15.5.2007. donosi
ODLUKU
o poništenju natječaja za nabavu tonera
Poništava se pozivni natječaj raspisan 17.4.2007.
za nabavu tonera.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana
1, pozvala je odabrane zainteresirane ponuditelje da podnesu ponude za isporuku tonera za printere i fotokopirne
aparate za 2007. godinu. Na raspisani natječaj ponude
su poslala četiri ponuditelja. Općinsko povjerenstvo za
provođenje natječaja na svojoj sjednici od 23.4. 2007.
otvorilo je ponude, te utvrdilo slijedeće:
Iz natječajne dokumentacije nije moguće utvrditi
kojih smo karakteristika tonere tražili, da li mogu doći
u obzir zamjenske boje, pa prema tome, nisu mogli oci-
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jeniti povoljnost ponuda.
Zbog toga je Povjerenstvo predložilo Općinskom
poglavarstvu da se natječaj poništi i da se u novoj ponudbenoj dokumentaciji traže isključivo originalne boje
(toneri) i navedu potrebne karakteristike. Općinsko
poglavarstvo je o prijedlogu raspravljalo na sjednici
15.5.2007. i donijelo odluku o poništenju natječaja. Datum raspisivanja novog natječaja Poglavarstvo će utvrditi kasnije.
								
POGLAVARSTVO OPĆINE BRDOVEC
								
Predsjednik
Mladen Debeljak, dipl. ing.

Poglavarstvo će utvrditi kasnije.
								
POGLAVARSTVO OPĆINE BRDOVEC
								
Predsjednik
Mladen Debeljak, dipl. ing.

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 46. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Zagrebačke županije br. 25/06), Poglavarstvo
Općine Brdovec na sjednici održanoj 11.6.2007. donijelo je

ODLUKU

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O

Članak 1.

Na temelju članka 63. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 117/01, 136/04, 92/05) i članka 46.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije
br. 17/01, 25/03 i 25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec
na sjednici održanoj 15.5.2007. donosi

Odobrava se iznos od 49.337,96 kn za popravak
policijskog automobila br. 190-588 za potrebe kontakt
policajca za područje općine Brdovec.

ODLUKU
o poništenju natječaja za nabavu sredstava za čišćenje i
sredstava za reprezentaciju

Po izvješću Policijske postaje Zaprešić, Općina
Brdovec će odobrena sredstva uplatiti na naznačeni
račun.

Poništava se pozivni natječaj raspisan 17.4.2007.
za nabavu sredstava za reprezentaciju i sredstava za
čišćenje.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Obrazloženje
Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana
1, pozvala je odabrane zainteresirane ponuditelje da podnesu ponude za isporuku sredstava za čišćenje i sredstava
za reprezentaciju za 2007. godinu. Na raspisani natječaj
ponude su poslala dva ponuditelja. Općinsko povjerenstvo za provođenje natječaja na svojoj sjednici od 23.4.
2007. otvorilo je ponude, te utvrdilo slijedeće:
jedna od dviju ponuda je bila nepotpuna jer nije
sadržavala sve dokumente tražene u natječajnoj dokumentaciji,
drugi ponuditelj je priložio uvjerenje iz kojega je
vidljivo da nije izmirio svoje zakonske obveze.
Budući da je prema Zakonu o javnoj nabavi, za izbor najpovoljnijeg ponuditelja potrebno imati najmanje
dvije ponude, to je Općinsko povjerenstvo za provođenje
natječaja predložilo Poglavarstvu da se natječaj poništi i
raspiše ponovo. Općinsko poglavarstvo je o prijedlogu
raspravljalo na sjednici 15.5.2007. i donijelo odluku o
poništenju natječaja. Datum raspisivanja novog natječaja

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku
Općine Brdovec.
Klasa: 022-05/07-02/01-23
Urbroj: 238/034-01/01-07/02
			
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC		
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.

		

5

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 46. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Zagrebačke županije br. 17/01,25/03 i 04/06), Općinsko
poglavarstvo na sjednici održanoj 27.3.2007. donosi

ODLUKU

o poticaju proljetne sjetve
I
Odobrava se poticaj proljetne sjetve i to:
		 1. Poglavarstvo donosi odluku o poticaju proljetne sjetve i to:
150,00 kn za domaćinstva koja obrađuju najmanje
800,00 čhv zemlje i uzgajaju domaće životinje – krave,
svinje, koze ili ovce.
Poticaj će se moći realizirati kupnjom sjemena kukuruza
u poljoapotekama na području općine Brdovec.
II
Sredstva za realizaciju ove odluke osiguravaju se u
proračunu Općine Brdovec, a isplatit će se isporučiteljima
sjemenske robe.
III
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
								
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
						
		
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/07-02/03-21
Urbroj: 238/034-01/01-06/3

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti (Narodne novine br. 138/06), i članka 20.
Statuta Općine Brdovec, (pročišćeni tekst, Glasnik
Zagrebačke županije br. 25/06) Općinsko vijeće Općine
Brdovec na 18. sjednici održanoj 16.5. 2007. godine,
donijelo je

ODLUKU

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, mjerila za raniji završetak radnog
vremena i za drugačiji raspored radnog vremena.
Članak 2.
Utvrđuje se da ugostiteljski objekti, sukladno zakonskoj odredbi, obvezno rade:
- skupina «restorani» i «barovi» od 6.00 do 24.00 sata
- skupina «barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad
noću, sukladno posebnim propisima, samo u
zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,
- skupina «restorani» i «barovi» koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata
- na željezničkim kolodvorima, autobusnim
kolodvorima i sl. u radnom vremenu objekta u
kojem se nalaze.
Članak 3.
Ugostiteljski objekti iz skupine «objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata.
Članak 4.
Ugostiteljski objekti iz skupine «restorani» (restorani, gostionice, zdravljak, zalogajnica,
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti brze
prehrane ) i «barovi»( kavana, caffe bar, pivnica, buffet,
krčma, konoba, noćni klub, noćni bar, disco bar, disco
klub), koji rade od 06-24,00 sata, mogu raditi petkom i
subotom, te u dane uoči blagdana, do (2) dva sata duže
od zakonom propisanog.
Članak 5.
Pojedinim ugostiteljskim objektima u kojima dolazi do remećenja javnog reda i mira, po službenim podacima nadležne policijske postaje, te za koje je po nadležnoj
inspekciji ustanovljeno višekratno prekoračenje propisanog radnog vremena, i to dva puta u tijeku godine
(prekoračenje radnog vremena ili remećenje javnog
reda i mira), Općinsko poglavarstvo može po službenoj
dužnosti rješenjem odrediti raniji završetak radnog vre-
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mena i to do dva sata ranije od radnog vremena propisanog člankom 2. alineja 2. i 3. i člankom 4. ove Odluke.
Članak 6.
Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za pojedini ugostiteljski objekt, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog člankom
2. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava
(dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sl.
događanja).
Članak 7.
Ugostiteljski objekti vrste «restorani» i «barovi»,
koji se nalaze na najmanjoj udaljenosti od 200 metara od
prvih stambenih objekata u naseljima općine Brdovec,
mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.
Članak 8.
Ugostitelj je obavezan izvijestiti Upravni odjel
Općine Brdovec, nadležan za komunalne poslove o
rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt
obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim
danima, kao i o radnom vremenu određenom rješenjem
Općinskog poglavarstva, sukladno članku 5. ove Odluke.
Članak 9.
Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama
u kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonica,
tržnica, benzinska postaja i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne
duže od radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.
Članak 10.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu, prostorima u kojima se smiju
pružani ugostiteljske usluge i vrsti jela i pića koja se
mogu nuditi u pokretnim objektima od 28.2.2006. (Glasnik Općine Brdovec br. 2/06).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Glasniku Općine Brdovec.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Josip Olovec
Klasa: 021-05/07-10/01-18
Urbroj: 238/034-01/01-07/02

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 20. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Zagrebačke županije br. 25/06.), Općinsko
vijeće na sjednici održanoj 16.5.2007. donosi

Z a k l j u č ak
I
		 Prihvaćaju se Nalaz i preporuke, te provedene
radnje po nalozima Državnog ureda za reviziju poslovanja općinskog proračuna za 2006. godinu.
II
		 Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
								
Josip Olovec
Klasa: 021-05/07-02/03-02
Urbroj:238/034-01/02-07/02
O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 46. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Zagrebačke županije 17/01, 25/03 i 25/06), i
članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva, sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine
br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko
poglavarstvo Općine Brdovec na sjednici održanoj 13.2.
2007., donijelo je
ODLUKU
o vrsti, uvjetima i načinu ostvarivanja pomoći
korisnicima na području općine Brdovec

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava, visina i način
ostvarivanja pomoći za korisnike na području općine
Brdovec, sukladno provedbi Zakona o socijalnoj skrbi
prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Zaprešić.

II KORISNICI PRAVA
Članak 2
Prava i pomoć utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište
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na području općine Brdovec i osobama bez državljanstva
koje su trajno nastanjene na području općine Brdovec, a
nalaze se u stanju socijalne ugroženosti.

III VRSTE POMOĆI
Članak 3.
1. pomoći za troškove stanovanja,
2. jednokratne novčane pomoći za specifične
		 potrebe korisnika.
Članak 4.
Pomoć za troškove stanovanja odnosi se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u
skladu s posebnim propisima.
Članak 5.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se, mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih
za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku
16. stavak 2. i 3. istog Zakona.
Ista pomoć može se odobriti i do iznosa sredstava
iz članka 16. istog Zakona ako se, po ocjeni Centra za
socijalnu skrb, samo na taj način može izbjeći odvajanje
djece od roditelja.
Članak 6.
Jednokratna novčana pomoć za specifične potrebe
odobrava se za podmirenje: školarine, potreba teško
oboljelih, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, poboljšanja ugrožavajućih uvjeta stanovanja, podmirenje većih iznosa zaostalih režijskih troškova u situacijama da se izbjegne izdvajanje iz obitelji mlt. djece,
te u obiteljima starih i nemoćnih i teško bolesnih osoba
o kojima nema tko skrbiti i sl., a prema procjeni centra
nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna novčana pomoć za specifične potrebe korisnika odobrava se do trostrukog iznosa osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi.
Ako za podmirenje potreba iz stavka 1. ovog članka treba osigurati veći iznos od navedenog, Centar za socijalnu skrb dužan je pribaviti prethodnu suglasnost Općine
Brdovec.
Članak 7.
Sredstva za ostvarivanje prava koja proizlaze iz
ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Brdovec
i isplaćuju se putem Centra za socijalnu skrb Zaprešić,
na temelju Ugovora između Općine Brdovec i Centra za
socijalnu skrb Zaprešić.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec, a primjenjuje se od
1.1.2007.
						
								
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
								
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/07-02/02-20
Urbroj:238/34-01/01-07/01

Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog poglavarstva Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Mladen Debeljak, načelnik općine Brdovec, Ivka Matić i Maja Coner,
tel./fax: 33 10 350, 33 10 323.
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1,

