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O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 31. sjednici
održanoj 15.4.2008. donijelo

ODLUKU

o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu
nabave radova za proširenje plinske mreže,
evidencijski broj: E-VV: 01/2008
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka
javne nabave započinje postupak javne nabave iz člana
21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
		 Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec,
Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
		 Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u
postupku javne nabave su:
1.
2.
3.
4.
5.

MIRKO HRGAR, voditelj,
IVICA LUKETIĆ, član,
MARIJAN LEPESIĆ, član,
IVICA PAVELIĆ, član,
MAJA CONER, član.

Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
odgovarajući djelatnici općinskih upravnih odjela.
Članak 7.
Predmet nabave su radovi na izgradnji plinovoda
– proširenje plinske mreže, referentni broj CPV-e
nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)

45231220, Evidencijski broj nabave E-VV: 01/2008.
Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 850.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: financijska
sredstva planirana su u stavci R-307, konto 421410
Proračuna Općine Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka
javne nabave je članak 21. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude
sukladne zakonskim uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije za nadmetanje.
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima
financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i
okončanoj situaciji.
Članak 13.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom
za nadmetanje.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
							
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/01-31
Urbroj: 238/034-01/01-08/01
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O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 32. sjednici
održanoj 13.5.2008. donijelo

ODLUKU
o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez
prethodne objave u predmetu nabave usluga za izmjene
i dopune Prostornog plana uređenje općine Brdovec
ev.broj: E-MV-2/08
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave, započinje
postupak javne nabave iz člana čl. 16. stavak 2. točka 2.
Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
		
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec,
Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave su:
1. MIRKO HRGAR, voditelj,
2. IVICA LUKETIĆ, član,
3. MARIJAN LEPESIĆ, član,
4. DANIEL BUKOVINSKI, član,
5. JOSIP MALEKOVIĆ, član.
Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
odgovarajući djelatnici općinskih upravnih odjela.
Članak 7.
Predmet nabave je usluga o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenje Općine Brdovec, referentni

broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne
nabave) 74251000, Evidencijski broj nabave Ev.broj:
E-MV-2/08.
Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 200.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: financijska
sredstva planirana su u stavci R-354, konto 426410
Proračuna Općine Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje pregovaračkog
postupka javne nabave je članak 16. stavak 2. točka 2
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Podaci o gospodarskom subjektu s kojim se
namjerava pregovarati: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,
ARHITEKTONSKI FAKULTET - Zavod za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26
10000 Zagreb, (MB 3204952)
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog
poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim radovima
i to prema ispostavljenim privremenim i okončanoj
situaciji.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
							
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/01-32
Urbroj: 238/034-01/01-08/01
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O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” broj 110/07), članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06) i Zapisnika predstavnika naručitelja o pregledu
ocjeni i usporedbi ponuda od 26.05.2008. klasa: 36002/08-10/01; urbroj:238/034-01/06-08/02, Poglavarstvo
Općine Brdovec na sjednici održanoj 5.6. 2008. donosi
slijedeću

ODLUKU
o odabiru
I.
U
otvorenom
postupku
nabave
broj:
N-02-V-106973-210408, objavljeno 22.04.2008.g.
Evidencijski broj nabave: E-VV:01/2008 za izvođenje
radova za proširenje plinske mreže na području Općine
Brdovec, Naručitelj Općina Brdovec, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, Brdovec, odabire kao najpovoljnijeg
ponuditelja tvrtku Montmontaža-Plinovodovod d.o.o.,
Zagreb, Savica Šanci 123, sa cijenom od 199.205,30 kn
bez PDV-a.
II.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i
dostavlja se svim ponuditeljima koji su podnijeli ponude
za predmetni postupak javne nabave.
Obrazloženje
U
otvorenom
postupku
nabave
broj:
N-02-V-106973-210408 za nabavu radova za proširenje
plinske mreže na području Općine Brdovec naručitelj je
pravovremeno zaprimio dvije (2) ponude u propisanom
roku.
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristigle
ponude na sjednici otvorenoj za javnost dana 26.svibnja
2008.g. u 09 sati i zapisnički konstatirali da su pristigle
ponude idućih ponuditelja:
I. Temex d.o.o., Zagreb, Labinska 6a,
II. Montmontaža-Plinovodovod d.o.o., Zagreb,Savica
Šanci 123,
Ovlašteni predstavnici naručitelja su dana 26.svibnja
2008. godine izvršili pregled, ocjenu i usporedbu ponuda
te utvrdili da su sposobnost dokazala dva (2) ponuditelja
te da su ponude sposobnih ponuditelja prihvatljive.
S obzirom da su u proračunu Općine Brdovec za
konkretnu javnu nabavu radova bila osigurana sredstva
od 850.000,00 kn bez PDV-a, a da je cijena najpovoljnije
ponude unutar planiranih sredstava za predmetnu javnu
nabavu te time i prikladna ponuda, riješeno je kao u
dispozitivu ove odluke.
UPUTA O ZAŠTITI PRAVA:
Protiv ove odluke radi zaštite svojih prava ponuditelj
koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može izjaviti
žalbu u roku od osam dana od primitka odluke o

odabiru.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu
postupka javne nabave, a predaje naručitelju u pisanom
obliku ili preporučeno poštanskom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti
način podnijeti i Državnoj komisiji. Žalba se podnosi
u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj
komisiji mogla biti uručena i drugim strankama
postupka.
Rok mirovanja za konkretnu javnu nabavu iznosi
12 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom
ponuditelju.
		
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
								
Mladen Debeljak, dipl.ing.
Klasa: 022-05/08-10/02-33
Urbroj: 238/034-01/06-08/01

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 11. st. 1. i članka 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br: 66/01., 87/02.,
48/05. i 90/05.)) i članka 20 Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Zagrebačke županije 25/06.) Općinsko vijeće
Općine Brdovec na svojoj sjednici održanoj dana.
10.7.2008. godine, donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Brdovec
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke
mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina smatraju se:
-sprečavanje erozije,
-sprečavanje zakorovljenosti
-zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na
određenom području,
-suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
-korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
-održavanje živica i međa,
-uređivanje i održavanje kanala, održavanje poljskih
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putova,
-sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica.
II. ZAŠTITA TLA OD EROZIJE

od 2 m od ruba kanala, obrađivati zemlju, kopati zemlju,
kamen, šljunak ili pijesak i obavljati druge radnje kojima
se mogu oštetiti hidromelioracijski kanali ili poremetiti
njihovo funkcioniranje.

Članak 3.

V. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od
erozije vlasnici, posjednici, korisnici ili ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su:
-održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture
podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu,
-obvezno zatravnjivati strmo zemljište,
a zabranjuje se:
-sječa stabala na strmim terenima, osim sječe iz
agrotehničkih razloga,
-preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina
na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s
jednogodišnjim kulturama,
-skidanje humusnog odnosno oraničnog sloja
poljoprivrednog zemljišta,
-proizvodnja jednogodišnjih kultura.

Članak 6.
Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se
svaki put koji se koristi za promet, odnosno prilaz na
poljoprivredno zemljište, a kojime se služi veći broj
korisnika.

III. SPREČAVANJE ZAKOROVLJENOSTI
Članak 4.
Vlasnici, posjednici, korisnici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati obrastanje
poljoprivrednog zemljišta korovima i višegodišnjim
raslinjem. Uništavanje korova i višegodišnjeg raslinja
može se vršiti primarnom obradom tla, košnjom, sječom,
tretiranjem kemijskim sredstvima, spaljivanjem i dr.
Uništavanje korova spaljivanjem može se vršiti samo
ako su poduzete nužne mjere zaštite od požara.
Korov se može spaljivati na poljoprivrednom zemljištu
na najmanjoj udaljenosti od 50m od šumskog zemljišta i
najmanje 15 m od ruba nasada susjednih parcela kako bi
se izbjegla šteta na istima.
Zabranjuje se paljenje korova tijekom nepovoljnih
atmosferskih prilika (visoka temperatura, brzo strujanje
zraka.)
Na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se
spaljivanje žetvenih ostataka, te se oni mogu zaorati,
kompostirati ili upotrijebiti na drugi način.
IV. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE
Članak 5.
U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji za
odvođenje suvišne vode s poljoprivrednih površina,
zabranjeno je:
1. mijenjati smjer kanala bez suglasnosti organa
nadležnog za poslove vodoprivrede,
2. odlagati u kanale zemlju, kamen i druge materijale
i predmete, odnosno obavljati radnje kojima se može
utjecati na promjenu protoka, vodostaja i količine vode,
3. uz hidromelioracijske kanale na udaljenosti manjoj

Članak 7.
Fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku
ili neku drugu djelatnost zbog koje prekomjerno
oštećuju put, dužne su izvršiti popravak ili za to platiti
odgovarajuću naknadu. Visinu naknade za svaki pojedini
slučaj utvrđuje sporazumno predsjednik mjesnog odbora
na čijem je području put oštećen i fizička ili pravna osoba
koja je svojom djelatnošću oštetila put.
Članak 8.
Poljski putovi moraju se redovito održavati tako
da budu sposobni za svoju funkciju. Pod održavanjem
poljskih putova podrazumijeva se slijedeće:
1. nasipavanje puta kamenom ili drugim čvrstim
materijalom,
2. kopanje i čišćenje putnih jaraka (kanala) i propusta
za vodu,
3. zamjena dotrajalih cijevi i drugih propusta za vodu.
Članak 9.
Radi zaštite poljskih putova i njihovog održavanje u
svrhu svakodnevnog i sigurnog prometa zabranjeno je:
1. uzurpiranje
poljskih
putova
preoravanjem,
prekopavanjem, postavljanjem prepreka ili na drugi
način,
2. istovarivanje i odlaganje predmeta i materijala koji
otežavaju ili sprečavaju normalno korištenje puta,
3. izvođenje bilo kakvih radova na putu koji nisu u vezi
s njegovim održavanjem,
4. dovođenje na put tekućih otpadnih tvari, nanošenje
smeća, otpada i si.,
5. korištenje puta u nepovoljnim vremenskim uvjetima
kada je jako raskvašen i si.,
6. vući po putu trupce, granje i druge predmete kojima
se put oštećuje.
VI. ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA
Članak 10.
Vlasnici, korisnici, posjednici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati
živice i to:
1. krčiti ili obrezivati živice najmanje dva put godišnje,
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2. formirati ih na način da ne ometaju promet, vidljivost
i preglednost poljskog puta,
3. sjeći i obrezivati visoko grmlje i granje pojedinačnih
i grupnih stabala uz živice tako da se ne oštećuje i
zasjenjuje poljoprivredno zemljište i poljski put.
Članak 11.
Vlasnici, korisnici, posjednici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati osnovne
mjere uređenja međa, i to:
1. krčiti živice, grmlje i stabla na međi koja zasjenjuju
poljoprivredno zemljište,
2. redovito suzbijati korove, posebice ambroziju,
košnjom ili primjenom herbicida,
3. živicu na međi održavati na način da širinom ne
prelazi među, odnosno da visinom ne zasjenjuje i šteti
susjednom poljoprivrednom zemljištu.
Članak 12.
Radi održavanja u ispravnom stanju živica i međa
zabranjeno je:
1. podizanje živica na međi i uz poljske putove, ako bi
one nanosile štetu susjednom poljoprivrednom zemljištu
ili smetale odvijanju prometa, vidljivosti ili preglednosti
poljskog puta,
2. neovlašteno preoravanje i pomicanje međa,
3. paljenje grmlja, korova, trave i žetvenih ostataka na,
i uz među,
4. bacanje smeća i otpada uz, ili u živicu ili među.
Neobrađeno zemljište uz među može iznositi najviše
širinu zahvata jednobrazdnog pluga i isto se mora tijekom
godine koristiti kako bi se spriječilo širenje korova i
obrastanje drugim raslinjem.
VII. NADZOR
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
poljoprivredna inspekcija.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 14.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 Kn kaznit
će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno
odredbama članka 3., 4., 5., 9., 10., 11., i 12. ove
Odluke.
Članak 15.
Novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa
protivno odredbama članka 3., 4., 5., 9., 10., 11., i 12. ove
Odluke. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
od 300,00 do 500,00 kn.
Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave
u Glasniku Općine Brdovec.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
							
Josip Olovec
Klasa: 021-05/08-10/01-24
Urbroj: 238/034-01/01-08/01

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 38. stavak 1. i članka 73. stavak 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01 vjerodostojno
tumačenje), članka 4. Zakona o savjetima mladih
(Narodne novine br. 23/07), članka 20. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br. 25/06
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na sjednici održanoj
10.7.2008. donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Savjeta mladih
Općine Brdovec
I
Ovom Odlukom imenuje se Savjet mladih Općine
Brdovec kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća (u
daljnjem tekstu: Savjet), a u cilju aktivnog uključivanja
mladih u javni život na području općine Brdovec.
U Savjet se imenuju:

II

1. KRISTINA ČUBELA
– KUD Januševec,
2. MIROSLAV LEPESIĆ
– NK Savski Marof,
3. STJEPAN GAJSKI
– Udruga Fenkis SD,
4. ZVONIMIR KEGALJ
– MO Prigorje
			 Brdovečko,
5. MARKO KRAJAČIĆ
– Udruga Klub mladih
			 Vukovog Sela „Dom“,
6. MATIJA ŠKRBEC
– HDZ Zdenci,
7. PETRA FILIPČIĆ
– MO Ključ.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Josip Olovec
Klasa: 021-05/07-02/07-24
Urbroj:238/034-01/01-07/02
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (Narodne novine br. 76/07), članka 20. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 25 sjednici
održanoj 31.7.2008. donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja za dio naselja
Prigorje Brdovečko
1. PRAVNA OSNOVA
Članak 1.
Prostorni plan uređenja općine Brdovec izradio je
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i donesen je 8.12.2005.
(Glasnik Općine Brdovec 9/05) U međuvremenu je
izmijenjen Prostorni plan Zagrebačke županije PPZŽ
(Glasnik Zagrebačke županije br. 8/07), usvojena I
izmjena i dopuna PPU Općine Brdovec 20.9.2007.
(Glasnik Općine Brdovec 2/2007), usvojen DPU dijela
naselja Brdovec, 20.12.2007. (Glasnik Općine Brdovec
5/2007) i DPU groblja Laduč 22.2.2007. (Glasnik Općine
Brdovec 1a/2007). U međuvremenu, donesen je novi
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), koji
je stupio na snagu 1.10.2007. Dana13.02.2008. Općina
Brdovec donijela je Odluku o izradi PPUO Brdovec –
Izmjene i dopune (usklađenje sa zakonom).
Kako je člankom 78. Zakona određena obveza
donošenja Odluke o izradi bilo kakvih Izmjena i dopuna
postojećeg Plana ili Odluke o pristupanju izradi nekog
Plana niže razine, to Općina Brdovec ovom Odlukom
želi provesti izradu Urbanističkog plana uređenja (u
daljnjem tekstu Plan) za dio područja katastarske općine
Brdovec, odnosno dio naselja Prigorje Brdovečko.
2. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 2.
1. Glavni razlog pristupanju izradi Plana je utvrđivanje
pojasa prometne infrastrukture na području Plana te
načina uređenja i korištenja građevinskog zemljišta, a u
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
2. Sve je veći broj potencijalnih ulagača u poduzetništvo,
koji traže lokacije i sređene prostorno-planerske
postavke. Ovim Planom želi se omogućiti jednom takvom
gospodarskom subjektu da nastavi sa svojim djelovanjem
na području Općine i prije donošenja Izmjena i dopuna
PPUO Brdovec iz stavka 1, članka 1 ove Odluke.
3. OBUHVAT IZRADE URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA
Članak 3.
1. Plan pokriva dio područja K.o. Brdovec unutar
slijedećih granica:
Sjeverna granica: počinje iz sjeverozapadnog ugla k.č.

1779/1 i nastavlja se južnim rubom k.č. 2550 na kojem
se nalazi javni put (državna cesta) prema istoku sve do
točke na sjeveroistočnom uglu k.č. 1739/2;
Istočna granica: iz prethodne točke nastavlja se istočnim
rubom k.č. 1739/2, presijeca put na k.č. 1773/1 i
nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 1739/3 sve do
jugozapadnog ugla k.č. 1738/1;
Južna granica: iz prethodne točke se lomi prema
sjeverozapadu sve do jugoistočnog ugla k.č. 1739/6
i nastavlja jugozapadnim rubom iste čestice i to u
pravcu sve do točke na jugoistočnom rubu k.č. 1776/11
presijecajući pri tom k.č. 1776/4, 1776/5, 1776/6,
1776/7, 1776/8, 1776/8 i i776/10. Iz prethodne točke
lomi se prema jugozapadu i nastavlja jugoistočnim i
južnim rubom k.č. 1776/11 te jugoistočnim rubom k.č.
1776/12 sve do jugoistočnog ugla k.č. 1776/12. Iz te
točke nastavlja prema sjeverozapadu i to jugozapadnim
rubom k.č. 1776/12, 1777/2, 1778/2, 1779/2 i 1780 sve
do jugozapadnog ugla k.č. 1780.
Zapadna granica: iz prethodne točke nastavlja prema
sjeveroistoku sjeverozapadnim rubom k.č. 1780, 1779/1
i nastavlja do početne točke.
Tako utvrđeno područje ima površinu od 5,3294 ha.
4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
1. Prostor općine Brdovec opisan u prethodnom članku
postupno se uređuje u skladu s važećim Prostornim
planom Općine, ali temeljem Zakona o prostornom
uređenju i gradnji za njegovo konačno uređenje trebat će
izraditi Urbanistički plan uređenja.
2. Dosadašnjom primjenom Prostornog plana Općine
Brdovec stanje okoliša unutar ovog područja je očuvano
i djelomično unaprijeđeno.
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
Članak 5.
1. Općina Brdovec namjerava nastaviti sa uređenjem
naselja i izgradnjom komunalne infrastrukture, omogućiti
izgradnju objekata energetske, komunikacijske i druge
infrastrukture, omogućiti novu stambenu izgradnju,
te razvoj kroz osnivanje i opremanje manjih područja
gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene.
2. Osnovni ciljevi izrade ovog Plana su stvoriti
preduvjete za daljnji kvalitetan razvoj naselja općine
Brdovec i njene gospodarske djelatnosti u područjima za
koje postoji sve veće zanimanje investitora sa izrađenim
programom svojih potreba i utvrđenim ciljevima.
3. Ovim Planom treba osigurati prostor za nova radna
mjesta vodeći računa o ograničenjima utvrđenim
Izmjenama i dopunama PPZŽ.
6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
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Članak 6.
Za potrebe izrade ovog Plana koristit će se postojeće
digitalne katastarske podloge za predmetnu katastarsku
općinu kao i planovi postojeće i planirane infrastrukture
za ovo područje.
7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 7.
Na osnovi programskih zahtjeva i Odluke o izradi
Plana te temeljem članka 5 Zakona o autorskom pravu i
srodnim pravima i članka 16 i 116 Zakona o javnoj nabavi
Općina Brdovec će provesti pregovarački postupak u
skladu sa važećim zakonom sa izrađivačem temeljnog
PPUO Brdovec – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i
pejzažnu arhitekturu iz Zagreba.
8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH
PODLOGA
Članak 8.
Plan će se izraditi na digitalnim katastarskim
podlogama (u mjerilu 1:2000). Za potrebe izrade ovog
Plana Općina će pribaviti i dostaviti Izrađivaču najnovije
orto-foto snimke Općine u digitalnom obliku.

1. Po donošenju Odluke o izradi Plana, Općina će
pripremiti sve podloge iz članka 8 ove Odluke.
2. Odluka o izradi će se, u skladu sa čl. 79. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji, dostaviti tijelima i
osobama iz točke 9. ove odluke s pozivom da u roku
od 10 dana dostave svoje zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za uvrštenje u Plan.
3. Po sklapanju Ugovora sa odabranim Izrađivačem
Plana, utvrdit će se rokovi unutar kojih će se
- održati prethodna rasprava te izraditi potrebno
Izvješće;
- utvrditi nacrt prijedloga Plana te uputiti na javni uvid
i raspravu, a nakon prihvaćenog Izvješća o prethodnoj
raspravi. Javni uvid trajat će 30 dana;
- izraditi Odgovori na primjedbe fizičkih i pravnih
osoba;
- izraditi Konačni prijedlog plana, a nakon što izabrano
Povjerenstvo pregleda i prihvati odgovore Izrađivača na
pristigle primjedbe;
4. Konačni prijedlog Plana s prihvaćenim primjedbama
i prijedlozima, Izvješće o prethodnoj raspravi, Izvješće o
javnoj raspravi, dostavit će se Općinskom Poglavarstvu
radi upućivanja Općinskom vijeću i utvrđivanja Odluke
o donošenju Plana.
10. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I
DONOŠENJA PLANA

Članak 9.
Popis tijela i osoba (određeni posebnim propisima)
koja će sudjelovati u izradi Plana kroz osiguravanje
podataka iz svog djelogruga te podnošenjem zahtjeva da
se određeni dijelovi Plana usklade sa stvarnim stanjem
ili njihovim potrebama:

Članak 11.
Do donošenja Odluke o Planu ne mogu se izdavati akti
kojima se odobrava gradnja građevina prema važećem
Planu.

1. Zagrebačka županija - Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić
2. HEP, Operatorskog prijenosa sustava, Prijenosno
područje Zagreb i HEP, Operator distribucijskog sustava
Elektra Zagreb – Pogon Zaprešić,
3. Komunalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o.
4. MUP – PU Zagrebačka, Policijska postaja Zaprešić,
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Zagreb,
6. Zagrebačka županija
7. HT i drugi fiksni telefonski operateri
8. Mobilni telefonski operateri,
9. Gradska plinara, Zagreb
10. Mjesni odbor,
11. Hrvatske ceste,
12. HŽ, i drugi

Članak 12.
Izrada plana financirat će se iz proračuna općine
Brdovec.

9. ROK ZA IZRADU PLANA I NJEGOVIH FAZA
Članak 10.

11. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/07-02/07-26
Urbroj:238/034-01/01-07/01
Brdovec, 31.7.2008.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Josip Olovec
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (Narodne novine br. 76/07), članka 20. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 25 sjednici
održanoj 31.7.2008. donijelo je

ODLUKU

o izradi I ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Brdovec
(za dio područja unutar K.o. Brdovec)
1. PRAVNA OSNOVA
Članak 1.
Prostorni plan uređenja općine Brdovec izradio je
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i donesen je 8.12.2005.
(Glasnik Općine Brdovec 9/05) U međuvremenu je
izmijenjen Prostorni plan Zagrebačke županije PPZŽ
(Glasnik Zagrebačke županije br. 8/07), usvojena I
izmjena i dopuna PPU Općine Brdovec 20.9.2007.
(Glasnik Općine Brdovec 3/2007), usvojen DPU dijela
naselja Brdovec, 20.12.2007. (Glasnik Općine Brdovec
5/2007) i DPU groblja Laduč 22.2.2007. (Glasnik
Općine Brdovec 1a/2007). Objavljen je novi Zakon o
prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), koji je stupio
na snagu 1.10.2007. Dana 13.02.2008. Općina Brdovec
donijela je Odluku o izradi PPUO Brdovec – Izmjene i
dopune (usklađenje sa zakonom).
Kako je člankom 78. Zakona određena obveza
donošenja Odluke o izradi bilo kakvih Izmjena i dopuna
postojećeg Plana ili Odluke o pristupanju izradi nekog
Plana niže razine, to Općina brdovec ovom Odlukom
želi provesti izradu I ciljane izmjene i dopune PPUO
Brdovec (u daljnjem tekstu Plan) i to za jedan mali
dio područja katastarske općine Brdovec, odnosno dio
naselja Prigorje Brdovečko.
2. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 2.
1. Glavni razlog pristupanju izradi Plana je usklađenje
dijela područja katastarske općine Prigorje Brdovečko
kroz promjenu namjene i načina korištenja te utvrđenja
granice obuhvata nužne izrade Urbanističkog plana
uređenja.
2. Sve je veći broj potencijalnih ulagača u
poduzetništvo, koji traže lokacije i sređene prostornoplanerske postavke. Ovim Planom želi se omogućiti
jednom takvom gospodarskom subjektu da nastavi sa
svojim djelovanjem na području Općine i prije donošenja
Izmjena i dopuna PPUO Brdovec iz stavka 1, članka 1
ove Odluke.
3. OBUHVAT I. CILJANIH IZMJENA I
DOPUNA TEMELJNOG PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE BRDOVEC
Članak 3.
1. Plan pokriva dio područja K.o. Brdovec unutar
slijedećih granica:
Sjeverna granica: počinje iz sjeverozapadnog ugla k.č.
1779/1 i nastavlja se južnim rubom k.č. 2550 na kojem
se nalazi javni put (državna cesta) prema istoku sve do
točke na sjeveroistočnom uglu k.č. 1739/2;
Istočna granica: iz prethodne točke nastavlja se istočnim
rubom k.č. 1739/2, presijeca put na k.č. 1773/1 i
nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 1739/3 sve do
jugozapadnog ugla k.č. 1738/1;
Južna granica: iz prethodne točke se lomi prema
sjeverozapadu sve do jugoistočnog ugla k.č. 1739/6
i nastavlja jugozapadnim rubom iste čestice i to u
pravcu sve do točke na jugoistočnom rubu k.č. 1776/11
presijecajući pri tom k.č. 1776/4, 1776/5, 1776/6,
1776/7, 1776/8, 1776/8 i i776/10. Iz prethodne točke
lomi se prema jugozapadu i nastavlja jugoistočnim i
južnim rubom k.č. 1776/11 te jugoistočnim rubom k.č.
1776/12 sve do jugoistočnog ugla k.č. 1776/12. Iz te
točke nastavlja prema sjeverozapadu i to jugozapadnim
rubom k.č. 1776/12, 1777/2, 1778/2, 1779/2 i 1780 sve
do jugozapadnog ugla k.č. 1780.
Zapadna granica: iz prethodne točke nastavlja prema
sjeveroistoku sjeverozapadnim rubom k.č. 1780, 1779/1
i nastavlja do početne točke.
Tako utvrđeno područje ima površinu od 5,3294 ha.
4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
1. Prostor općine Brdovec opisan u prethodnom članku
postupno se uređuje u skladu s važećim Prostornim
planom Općine, međutim za neke dijelove trebat će
izmjeniti planiranu namjenu i način korištenja kako bi se
omogućio bolji razvoj Općine. Kako se radi o većinom
neizgrađenom području (površine veće od 0,50 ha) to će
ujedno trebati i utvrditi granicu obuhvata obvezne izrade
Urbanističkog plana uređenja.
2. Dosadašnjom primjenom Prostornog plana Općine
Brdovec stanje okoliša unutar ovog područja je očuvano
i djelomično unaprijeđeno.
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I.
CILJANIH IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG
PROSTORNOG PLANA OPĆINE
Članak 5.
1. Općina Brdovec namjerava nastaviti sa uređenjem
naselja i izgradnjom komunalne infrastrukture, omogućiti
izgradnju objekata energetske, komunikacijske i druge
infrastrukture, omogućiti novu stambenu izgradnju,
te razvoj kroz osnivanje i opremanje manjih područja
gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene.
2. Osnovni ciljevi izrade ovog Plana su stvoriti
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preduvjete za daljnji kvalitetan razvoj naselja općine
Brdovec i njene gospodarske djelatnosti u područjima za
koje postoji sve veće zanimanje investitora sa izrađenim
programom svojih potreba i utvrđenim ciljevima.
3. Ovim Planom treba osigurati prostor za nova rada
mjesta vodeći računa o ograničenjima određenim
izmjenama i dopunama PPZŽ.
4. Kod izrade ovog Plana treba voditi računa o
odredbama koje su navedene u Izmjenama i dopunama
Prostornog plana Zagrebačke županije. To se posebno
odnosi na slijedeće:
- unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja
izdvojene namjene na katastarskim podlogama mjerila
1:5000 treba ucrtati infrastrukturne koridore sa širinama
navedenim u tablici 2. iz članka 33. Odluke,
- u skladu s odredbom članka 42. točka b) koja glasi:
„Mogu se formirati i nove površine za gospodarske,
proizvodne i poslovne sadržaje, posebno u onim
gradovima i općinama koje u važećim prostornim
planovima za njihovo područje nemaju adekvatno
planirane prostore za ove sadržaje“, ispitat će se te
mogućnosti,
5. Vodeći računa o citiranim odredbama PPZŽ-a treba
odrediti koje su najpovoljnije mogućnosti za širenja i
osnivanja gospodarskih područja za manje proizvodnoposlovne namjene, posebno vodeći računa o utjecaju na
naselja i stanovništvo, ekologiju, promet i komunalnu
infrastrukturu.
6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Za potrebe izrade ovog Plana koristit će se postojeće
digitalne katastarske podloge za predmetnu katastarsku
općinu kao i planovi postojeće i planirane infrastrukture
za ovo područje.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Na osnovi programskih zahtjeva i Odluke o izradi
Plana te temeljem članka 5 Zakona o autorskom pravu i
srodnim pravima i članka 16 i 116 Zakona o javnoj nabavi
Općina Brdovec će provesti pregovarački postupak u
skladu sa važećim zakonom sa izrađivačem temeljnog
PPUO Brdovec – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i
pejzažnu arhitekturu iz Zagreba.
7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH
PODLOGA
Članak 8.
Plan će se izraditi na digitalnim katastarskim
podlogama (u mjerilu 1:5000) i topografskim kartama
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mjerila 1:25000 Za potrebe izrade ovog Plana Općina
će pribaviti i dostaviti Izrađivaču najnovije orto-foto
snimke Općine u digitalnom obliku.
Članak 9.
Popis tijela i osoba (određeni posebnim propisima)
koja će sudjelovati u izradi Plana kroz osiguravanje
podataka iz svog djelogruga te podnošenjem zahtjeva da
se određeni dijelovi Plana usklade sa stvarnim stanjem
ili njihovim potrebama:
1. Zagrebačka županija - Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava
Zaprešić
2. HEP, Operatorskog prijenosa sustava, Prijenosno
područje Zagreb i HEP, Operator distribucijskog
sustava Elektra Zagreb – Pogon Zaprešić,
3. Komunalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o.
4. MUP – PU Zagrebačka, Policijska postaja Zaprešić,
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Zagreb,
6. Zagrebačka županija
7. HT i drugi fiksni telefonski operateri
8. Mobilni telefonski operateri,
9. Gradska plinara, Zagreb
10. Mjesni odbor,
11. Hrvatske ceste,
12. HŽ, i drugi
8. ROK ZA IZRADU PLANA I NJEGOVIH FAZA
Članak 10.
1. Po donošenju Odluke o izradi Plana, Općina će
pripremiti sve podloge iz članka 8 ove Odluke.
2. Odluka o izradi će se, u skladu sa čl. 79. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji, dostaviti tijelima i
osobama iz točke 9. ove odluke s pozivom da u roku
od 10 dana dostave svoje zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za uvrštenje u Plan.
3. Po sklapanju Ugovora sa odabranim Izrađivačem
Plana, utvrdit će se rokovi unutar kojih će se
- održati prethodna rasprava te izraditi potrebno
Izvješće;
- utvrditi nacrt prijedloga Plana te uputiti na javni uvid
i raspravu, a nakon prihvaćenog Izvješća o prethodnoj
raspravi. Javni uvid trajat će 15 dana;
- izraditi Odgovori na primjedbe fizičkih i pravnih
osoba;
- izraditi Konačni prijedlog plana, a nakon što izabrano
Povjerenstvo pregleda i prihvati odgovore Izrađivača na
pristigle primjedbe;
4. Konačni prijedlog Plana s prihvaćenim primjedbama
i prijedlozima, u skladu s odredbama članka 99. Zakona
dostaviti će se tijelima i osobama određenim posebnim
propisima radi davanja mišljenja i suglasnosti na Plan.
5. Po dobivanju mišljenja iz prethodnog stavka, u roku
od 15 dana će se Općinskom vijeću dostaviti: Izvješće o
prethodnoj raspravi, Izvješće o javnoj raspravi, dobivena
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mišljenja i konačni prijedlog Plana radi utvrđivanja
Odluke o donošenju Plana.
9. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA
SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA
Članak 11.
Do donošenja Odluke o Planu mogu se izdavati akti
kojima se odobrava gradnja građevina prema važećem
Planu, ali uz obaveznu obavijest o izdavanju istih
Izrađivaču Plana.
10. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Izrada plana financirat će se iz proračuna općine
Brdovec.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/07-02/07-25
Urbroj:238/034-01/01-07/01
Brdovec, 31.7.2008.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Josip Olovec

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 35. sjednici
održanoj 31.7.2008. donijelo

ODLUKU

o početku postupka javne nabave usluga za izradu
I ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Brdovec
(za dio područja unutar K.o. Prigorje Brdovečko)
ev.broj: E-MV-3/08
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave, započinje
postupak javne nabave iz člana čl. 16. stavak 2. točka 2.
Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.

11
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec,
Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave su:
1. MIRKO HRGAR, voditelj,
2. IVICA LUKETIĆ, član,
3. MARIJAN LEPESIĆ, član,
4. DANIEL BUKOVINSKI, član,
5. JOSIP MALEKOVIĆ, član.
Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
odgovarajući djelatnici općinskih upravnih odjela.
Članak 7.
Predmet nabave je usluga za izradu I ciljanih Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brdovec,
referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog
rječnika javne nabave) 74251000, Evidencijski broj
nabave Ev.broj: E-MV-3/08.
Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 8 .000,00kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: financijska
sredstva planirana su u stavci R-354, konto 426410
Proračuna Općine Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje pregovaračkog
postupka javne nabave je članak 16. stavak 2. točka 2
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Podaci o gospodarskom subjektu s kojim se
namjerava pregovarati: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,
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ARHITEKTONSKI FAKULTET - Zavod za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26
10000 Zagreb, (MB 3204952)
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima
financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i
okončanoj situaciji.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
							
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/01-34
Urbroj: 238/034-01/01-08/01

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 35. sjednici
održanoj 31.7.2008. donijelo

ODLUKU

o početku postupka javne nabave usluga za izradu
Urbanističkog plana uređenja za dio naselja Prigorje
Brdovečko
ev.broj: E-MV-4/08
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave, započinje
postupak javne nabave iz člana čl. 16. stavak 2. točka 2.
Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec,
Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.

Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave su:
1. MIRKO HRGAR, voditelj,
2. IVICA LUKETIĆ, član,
3. MARIJAN LEPESIĆ, član,
4. DANIEL BUKOVINSKI, član,
5. JOSIP MALEKOVIĆ, član.
Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
odgovarajući djelatnici općinskih upravnih odjela.
Članak 7.
Predmet nabave je usluga za izradu Urbanističkog
plana uređenja za dio naselja Prigorje Brdovečko,
referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog
rječnika javne nabave) 74251000, Evidencijski broj
nabave Ev.broj: E-MV-4/08.
Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 60.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: financijska
sredstva planirana su u stavci R-354, konto 426410
Proračuna Općine Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje pregovaračkog
postupka javne nabave je članak 16. stavak 2. točka 2
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Podaci o gospodarskom subjektu s kojim se
namjerava pregovarati: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,
ARHITEKTONSKI FAKULTET - Zavod za urbanizam,
prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26
10000 Zagreb, (MB 3204952)
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima
financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i
okončanoj situaciji.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.

Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
djelatnici općinskih upravnih odjela.

Klasa: 022-05/08-10/01-33
Urbroj: 238/034-01/01-08/01

Članak 7.
Predmet nabave su radovi na izgradnji plinovoda
– proširenje plinske mreže, referentni broj CPV-e
nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
45231220, Evidencijski broj nabave E-VV: 07/2008.

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 36. sjednici
održanoj 16.9.2008. donijelo

ODLUKU

o početku otvorenog postupka javne nabave
u predmetu nabave radova za proširenje plinske mreže,
evidencijski broj: E-VV: 07/2008
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka
javne nabave započinje postupak javne nabave iz člana
21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec,
Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave su:
1.
2.
3.
4.
5.

MIRKO HRGAR, voditelj,
IVICA LUKETIĆ, član,
MARIJAN LEPESIĆ, član,
DANIEL BUKOVINSKI, član,
MAJA CONER, član.

Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 400.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: financijska
sredstva planirana su u stavci R-307, konto 421410
Proračuna Općine Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka
javne nabave je članak 21. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude
sukladne zakonskim uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije za nadmetanje.
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima
financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i
okončanoj situaciji.
Članak 13.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom
za nadmetanje.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
							
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/1-36
Urbroj: 238/034-01/01-08/02
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O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 36. sjednici
održanoj 16.9.2008. donijelo

ODLUKU

o početku otvorenog postupka javne nabave
u predmetu nabave radova na adaptaciji Društvenih
domova u općini Brdovec,
evidencijski broj: E-MV: 06/2008
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka
javne nabave započinje postupak javne nabave iz člana
21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1.
2.
3.
4.
5.

MIRKO HRGAR, voditelj,
IVICA LUKETIĆ, član,
MARIJAN LEPESIĆ, član,
DANIEL BUKOVINSKI, član,
MAJA CONER, član.

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)
i iznosi 250.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor- Sredstva su osigurana u Proračunu Općine
Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 21. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude
sukladne zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i
okončanoj situaciji.
Članak 13.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
							
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/01-36
Urbroj: 238/034-01/01-08/03
O P Ć I N S K O P O G LAVAR S T V O
Na temelju članka 13. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 11/07) i članka 46. Statuta
Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije br.
25/06), Poglavarstvo Općine Brdovec je na 36. sjednici
održanoj 16.9.2008. donijelo

Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
djelatnici općinskih upravnih odjela.

ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave
u predmetu nabave PVC stolarije,
evidencijski broj: E-MV: 05/2008

Članak 7.
Predmet nabave su radovi na adaptaciji Društvenih
domova u općini Brdovec, referentni broj CPV-e
nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave)
45262600-razni specijalni i građevinski radovi, Evidencijski broj nabave E-MV: 06/2008.
Članak 8.

Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka
javne nabave započinje postupak javne nabave iz člana
21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
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- početak i odabir postupka nabave,
- ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku
javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti
zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.
Članak 3.
Javni naručitelj za radove, koji su predmet javne
nabave, je jedinica lokalne samouprave: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr. F. Tuđmana 1, MB 0482196.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu
javnu nabavu je MLADEN DEBELJAK, načelnik
Općine Brdovec.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1.
2.
3.
4.
5.

MIRKO HRGAR, voditelj,
IVICA LUKETIĆ, član,
MARIJAN LEPESIĆ, član,
DANIEL BUKOVINSKI, član,
MAJA CONER, član.

Članak 6.
Administrativne poslove za ovlaštene predstavnike
javnog naručitelja u postupku javne nabave obavljaju
djelatnici općinskih upravnih odjela.
Članak 7.
Predmet nabave je PVC stolarija, referentni broj
CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne
nabave) 28122000-Prozori vrata i srodni proizvodi,
Evidencijski broj nabave E-MV: 05/2008.
Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)
i iznosi 250.000,00kuna.
Članak 9.
Izvor- Sredstva su osigurana u Proračunu Općine
Brdovec za 2008. godinu.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 21. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 110/07).
Članak 11.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude
sukladne zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Članak 12.
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja Općine Brdovec, po obavljenim
radovima i to prema ispostavljenim privremenim i

okončanoj situaciji.

Članak 13.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE BRDOVEC
Mladen Debeljak, dipl. ing.
Klasa: 022-05/08-10/01-36
Urbroj: 238/034-01/01-08/02

O P Ć I N S K O P O G LAVA R S T V O
Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli stipendija
za učenike i studente od 9. rujna 2004. i članka 46.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije
br. 17/01, 25/03 i 4/06), Općinsko poglavarstvo Općine
Brdovec, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. donosi

ODLUKU

o broju i visini stipendija
I
Ove godine dodijelit će se 8 đačkih i 8 studentskih
stipendija, te 2 stipendije za prvu godinu srednje škole i
2 stipendije za prvu akademsku godinu.
II
Za deficitarna zanimanja koja imaju prednost pri
dodjeli, bez obzira na godinu školovanja dodijelit će se 2
stipendije.
III
Deficitarna zanimanja za koja se dodjeljuju stipendije
su:
		 zidar, krojač, električar, vodoinstalater,
		 kovinotokar, bravar.
IV
		 Stipendije će se, na temelju prihvaćene
bodovne liste, davati učenicima od rujna 2008. do
zaključno lipnja 2009., a studentima od listopada 2008.
do zaključno srpnja 2009. godine.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 022-05/08-10/02-36
Urbroj: 238/034-01/01-08/07				
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Mladen Debeljak, dipl. ing., vr.

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, Maja Coner,
tel./fax: 33 10 350, 33 10 323.
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1,

