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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. točke 2. i članka 31.
stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 150/11, 144/12
i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec br. 03/13), Općinsko vijeće Općine
Brdovec na svojoj 17. sjednici održanoj dana 17.2.2015.
donosi:
ODLUKU
o ispumpavanju i odvozu otpadnih voda iz sabirnih
(septičkih) jama, temeljem ugovora potpisanih po
Programu izgradnje sustava fekalne kanalizacije 2004.
I.
Ovom se Odlukom regulira trošak ispumpavanja
i odvoz otpadnih voda iz sabirnih fekalnih jama
(septičkih) u prijelaznom razdoblju, do završetka
izgradnje, za ona kućanstva s područja općine Brdovec
s kojima je Općina Brdovec zaključila Ugovor vezan za
izgradnju sustava fekalne kanalizacije prema Programu
izgradnje sustava fekalne kanalizacije (Glasnik Općine
Brdovec br. 2/2004).
Razlog donošenja ovakve Odluke je Izmjena
i dopuna Programa (dio koji se odnosi na završetak)
izgradnje sustava kanalizacije fekalnih voda na području
općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 1/2014),
do čega je došlo iz objektivnih razloga, odnosno
nemogućnosti osiguranja u toj mjeri financijskih uvjeta
za izgradnju sustava odvodnje fekalnih voda na cijelom
području općine Brdovec, uz potrebu uvažavanja
procjene visine investicije i realne financijske
mogućnosti svih sudionika u programu, kao i razvidnog
roka za okončanje odnosno završetak radova obzirom na
sadašnji dobar intenzitet u realizaciji gradnje.
II.
Kućanstva s područja općine Brdovec, s kojima
je Općina Brdovec zaključila Ugovor vezan za izgradnju
sustava fekalne kanalizacije prema Programu izgradnje
sustava fekalne kanalizacije iz 2004. godine (Glasnik
Općine Brdovec br. 2/2004), a koja su u cijelosti ispunila
obvezu iz Ugovora o priključenju, imaju pravo da im se
dva puta godišnje po 6 m3 sufinancira ispumpavanje i
odvoz otpadne vode iz sabirne fekalne (septičke) jame.
Kućanstva će svoje pravo realizirati na način da
potrebu za pražnjenjem prijave Općini Brdovec, te će
im Općina Brdovec nakon toga izdati Potvrdu s kojom
će se obratiti ovlaštenoj pravnoj osobi - Vodoopskrba i
odvodnja Zaprešić d.o.o. - koja će izvršiti predmetnu
uslugu, a dio ukupnog troška (ispumpavanja i odvoza)
po izvršenju usluge u iznosu od 100,00 kn fakturirati
Općini Brdovec, koja će taj dio troška i podmiriti.

III.
Redovna cijena jednog pražnjenja septičke jame
(6m3), dobivena od strane Vodoopskrbe i odvodnje
Zaprešić d.o.o., iznosi 381,25 kn, na koju cijenu ta
tvrtka, za kućanstva koja su obuhvaćena ovom odlukom,
odobrava dodatni popust od 30% na iskazanu cijenu,
temeljem čega ukupna cijena s popustom iznosi 266,88
kn.
Od tako iskazane cijene od 266,88 kn., Općina
Brdovec će obuhvaćenim kućanstvima dodatno
sufinancirati predmetni trošak s iznosom od 100,00 kn,
pa će u konačnici ukupan iznos računa jednog pražnjenja
septičke jame biti 166,88 kn.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
te će se objaviti u „Glasniku Općine Brdovec“, a s
primjenom iste će se početi od 1.4.2015.
Klasa: 021-05/15-10/01-17
Urbroj: 238/03-03/07-15-8
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14 ) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 3/13) Općinsko
vijeće Općine Brdovec na 17. sjednici, održanoj
17.2.2015. donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava proračuna Općine
Brdovec za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova/ica Općinskog vijeća Općine
Brdovec za 2015. godinu
Članak 1.
            Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava
koja se u proračunu Općine Brdovec osiguravaju za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova/ica Općinskog vijeća izabranih
na nezavisnim listama i njihova raspodjela u
proračunskoj godini.
Temelj za obračun sredstava iz stavka 1.
ovoga članka su prihodi poslovanja Općine Brdovec
ostvareni u prethodnoj godini, umanjeni za: dodatni
udio u porezu na dohodak za decentralizirane
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funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode.

KLASA: 021-05/5-10/01-17
URBROJ:238/03-03/07-15-4

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje
imaju političke stranke koje imaju vijećnici/e u
Općinskom vijeću Općine Brdovec i nezavisni
članovi/ce Općinskog vijeća koji su izabrani s liste
grupe birača.
Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, kao
pripadnici podzastupljenog spola, pripada pravo na
uvećanu naknadu u visini od 10%.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju
se razmjerno broju članova svake političke stranke
zastupljene u Općinskom vijeću i to za svakog
vijećnika u iznosu od 900,00 kn, odnosno za svaku
vijećnicu Općinskog vijeća u iznosu od 990,00 kn
godišnje.
Članak 3.
Sukladno članka 2. ove Odluke, sredstva
se doznačavaju političkim strankama na njihove
račune, a vijećnicima s liste grupe birača na
njihove posebne račune. Isplaćuje se tromjesečno, u
jednakim iznosima i to:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

Red
br. Politička stranka i nezavisni vijećnici

1. Vijećnik Liste grupe birača Stjepana
Esiha
2. SDP-HSU
SDP
HSU
3. HDZ-HSP AS
HDZ
HSP AS
4. HSS
5. UKUPNO:
6. Sveukupno; 15.660,00 kn

Broj
vijećnica/ka

žene muškarci

Godišnji iznos
žene

0 kn.

muškarci

900,00 kn.

0

1

2
1
1

6
4
2

990,00 kn. 3.600,00 kn.
990,00 kn. 1.800,00 kn.

2
2
0

5
4
1

1.980,00 kn. 3.600,00 kn.
0 kn. 900,00 kn.

0
4

1
13

0 kn. 900,00 kn.
3.960,00 kn. 11.700,00 kn.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti dosadašnja Odluka o financiranju rada
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Brdovec (Klasa:021-05/13-10/01-37,
Urbroj:238/03-03/07-13-1).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Glasniku Općine Brdovec“.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 17.
sjednici održanoj 17.2.2015., donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i
mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora.
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.
(1) Komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj
osobi jesu:
-održavanje nerazvrstanih cesta
a) ljetno (svako održavanje cestovnih
površina) i
b) zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i
njihovo posipavanje) - zimska služba
- javna rasvjeta.
(2) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
podrazumijeva se svako održavanje površina koje
se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje
su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.
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(3) Komunalna djelatnost javne rasvjete
obuhvaća komunalne poslove upravljanja i
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a osobito
tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,
zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura,
bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske
dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i utroška
energije.
III. NAČIN UTVRĐIVANJA OPSEGA I
CIJENE KOMUNALNIH USLUGA
Članak 3.
(1) Opseg komunalnih poslova odredit
će se na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture iz stavka 3. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za godinu u kojoj
se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji
se zaključuje ugovor bit će utvrđen navedenim
godišnjim programima.
(2) U slučaju povećanja ili smanjenja opsega
komunalnih poslova u tijeku roka na koji je zaključen
ugovor, za do 30% godišnje od poslova predviđenih
programom održavanja komunalne infrastrukture
iz stavka 3. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu godine u kojoj je zaključen ugovor,
povećani odnosno smanjeni opseg komunalnih
poslova može se ugovoriti aneksom ugovora s
izvoditeljem poslova.
(3) U slučaju povećanja opsega komunalnih,
u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, za više od
30% godišnje od poslova predviđenih Programom
održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 3.
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
godine u kojoj je zaključen ugovor, za obavljanje
komunalnih poslova koji proizlaze iz povećanja
opsega poslova objavit će se natječaj, sukladno
odredbama ove Odluke.
(4) U slučaju smanjenja opsega komunalnih
poslova, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor,
za više od 30% godišnje od poslova predviđenih
Programom održavanja komunalne infrastrukture iz
stavka 3. članka 28. Zakona o komunalnom godine
u kojoj je zaključen ugovor, izvoditelj poslova može
raskinuti ugovor uz otkazni rok od 3 mjeseca.
IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 4.
(1) Dodjeljivanje obavljanja poslova
komunalnih djelatnosti provodi se javnim natječajem
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i u skladu s ovom Odlukom, osim u slučajevima:
- kada godišnja procijenjena vrijednost
pojedine komunalne djelatnosti ne prelazi vrijednost
bagatelne nabave u kojem slučaju načelnik ugovara
djelatnost posebnim ugovorima,
- kada takvu komunalnu djelatnost obavlja
vlastiti komunalni pogon Općine Brdovec i
- kada takvu djelatnost obavlja komunalno
poduzeće kao javna služba sukladno zakonskim
propisima.
(2) Postupak provedbe javnog natječaja
iz članka 4. ove odluke provodi Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja koje imenuje Načelnik
Općine Brdovec, posebno za svaki postupak javnog
natječaja.
(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana.
Članak 5.
(1) Postupak javnog natječaja započinje
donošenjem Odluke o objavi javnog natječaja koju
donosi općinski načelnik.
(2) Odluka o objavi javnog natječaja mora
sadržavati najmanje:
- vrstu i opseg poslova za koju se sklapa
ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok valjanosti ponude,
- kriterij odabira najpovoljnije ponude,
- naznaku da su ostali uvjeti navedeni u
Uputi ponuditeljima za izradu ponude.
(3) Odluka o objavi javnog natječaja
objavljuje se u dnevnom listu koji se prodaje na
cijelom području Republike Hrvatske i na službenoj
web stranici Općine Brdovec.
(4) Uputa ponuditeljima za izradu ponude
mora sadržavati najmanje:
- naziv naručitelja
- opis, količinu i opseg predmeta natječaja
- uvjete dokaza sposobnosti
- upute za izradu ponude
- kriterij odabira najpovoljnije ponude
- rok, način i uvjeti plaćanja
- rok valjanosti ponude
- opis traženih jamstava
- i ostalo bitno za izradu ponude.
(5) Uputa ponuditeljima za izradu ponude
objavljuje se na službenoj web stranici Općine
Brdovec, u isto vrijeme kada i Odluka o objavi
javnog natječaja.
Članak 6.
(1) Ponude se podnose u zapečaćenom
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omotu tajništvu Općine Brdovec neposredno ili
poštom preporučeno, s naznakom „NE OTVARAJ
- ZA NATJEČAJ“, u roku najmanje 15 dan od dana
objave natječaja.
(2) Ponuda pristigla nakon određenog roka
za dostavu ponuda, vraća se ponuditelju neotvorena.
Članak 7.
(1) U postupku javnog natječaja, Općina
Brdovec može u Uputi ponuditeljima za izradu
ponude odrediti razloge isključenja i uvjete
sposobnosti ponuditelja odgovarajućom primjenom
članaka 67. do 73. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), te u tom
slučaju ponuditelj sve dokumente može dostaviti u
neovjerenoj preslici.
(2) U postupku javnog natječaja, Općina
Brdovec može u Uputi ponuditeljima za izradu
ponude tražiti od ponuditelja jamstvo za ozbiljnost
ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti
iz djelatnosti, na koje se odgovarajuće primjenjuje
relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi.
(3) Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja može prije donošenja Odluke o odabiru
od najpovoljnijeg ponuditelja tražiti dostavu
originalnih dokumenata iz stavka 1. ovog članka,
određujući primjereni rok za dostavu.
(4) U slučaju da ponuditelj ne dostavi tražene
dokumente u primjerenom roku, ili u slučaju da se
utvrdi da podatci iskazani u dostavljenim preslikama
ne odgovaraju stvarnom stanju, Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja će predložiti Općinskom
vijeće donošenje Odluke o odabiru slijedećeg
najpovoljnijeg ponuditelja, te može aktivirati
jamstvo za ozbiljnost ponude.
Članak 8.
(1) Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja provest će otvaranje ponuda na sjednici
koja se može održati najranije tri dana od isteka roka
za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti
ponuda podnesenih putem pošte.
(2) Otvaranje ponuda je javno.
(3) O tijeku postupka otvaranja prispjelih
ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji
potpisuju prisutni članovi Povjerenstva za provedbu
javnog natječaja i prisutni predstavnici ponuditelja.
(4) Ponude koje ne sadržavaju sve isprave
navedene u Uputi ponuditeljima za izradu ponuda,
smatrat će se nepravovaljanima.

(5) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja će donijeti zaključak
o prijedlogu za odabir ponude, te će ga uputiti
Općinskom vijeću Općine Brdovec, zajedno sa
zapisnikom o otvaranju ponuda i zapisnikom o
pregledu i ocjeni ponuda, radi donošenja odluke
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora.
(6) Općinsko vijeće može donijeti odluku
da se ne izabere ni jedna od ponuda pristiglih na
natječaj.
V. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Članak 9.
(1) Kriterij za odabir ponude može biti
najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
(2) Ako je kriterij odabira ekonomski
najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu
se koristiti i npr. broj referenci ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova kao što je predmet
javnog natječaja, uvjeti plaćanja, ekološke osobine,
operativni troškovi, rok izvršenja, ili drugo.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
(1) Stupanjem ove Odluke na snagu stavlja se
van snage Odluka o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora od
11.02.2010. (Glasnik Općine Brdovec broj 01/10)
i njene izmjene od 19.11.2013. (Glasnik Općine
Brdovec broj 12/13).
(2) Do isteka ugovora sklopljenih po
provedenim javnim natječajima sukladno Odluci o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora (Glasnik Općine
Brdovec broj 01/10 i 12/13) i dalje se odgovarajuće
primjenjuje navedena Odluka.
Članak 11.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/01-17
URBROJ: 238/03-03/07-15-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.			
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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
br. 03/13) Općinsko vijeće Općine Brdovec na 17.
sjednici održanoj 17.2.2015., donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom o komunalnim
djelatnostima utvrđuju se djelatnosti i poslovi od
lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim
djelatnostima, uvjeti i način obavljanja komunalnih
djelatnosti i poslova, te druga pitanja od značaja
za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na
području općine Brdovec.
Članak 2.
(1) Osim komunalnih djelatnosti iz članka
3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (prijevoz
putnika u javnom prometu, održavanje javnih
površina, tržnice na malo, održavanje groblja
i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje
dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta), za područje
općine Brdovec određuju se i sljedeće djelatnosti od
lokalnog značaja:
1.
prikupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada,
2. opskrba pitkom vodom,
3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
4. prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje
općine za blagdane, praznike i druge manifestacije
5. održavanje nerazvrstanih cesta
NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 3.
(1) Na području općine Brdovec komunalne
djelatnosti i djelatnosti od lokalnog značaja
obavljaju:
1. Vlastiti komunalni pogon;
2. Trgovačka društva „Zaprešić“ d.o.o.
i „Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić“ d.o.o., u

vlasništvu jedinica lokalne samouprave i dijelom u
vlasništvu Općine Brdovec (koji svoje djelatnosti
obavljaju u okvirima javne službe);
3. Pravne i fizičke osobe na temelju
ugovora o koncesiji;
4. Pravne ili fizičke osobe na temelju
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
Članak 4.
(1) Vlastiti komunalni pogon obavlja
slijedeće komunalne djelatnosti:
održavanje, uređenje i gradnja javnih zelenih
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta,
groblja, objekata, javnih prometnih površina i
prometne signalizacije, održavanje natpisnih oznaka
ulica i trgova, radove na hortikulturnom uređenju
parkova i nasada, održavanje zelenila, košnja
trave, prekopi javnih površina i stručni nadzor
nad tim radovima, u obimu koliko to dozvoljavaju
vremenski, ljudski i tehnički kapaciteti vlastitog
komunalnog pogona.
Članak 5.
(1) Trgovačko društvo Zaprešić d.o.o.
obavlja djelatnosti prikupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada, a periodično i kao ispomoć
Vlastitom komunalnom pogonu Općine Brdovec
djelatnost održavanja i uređenja groblja sukladno
posebno sklopljenom ugovoru.
(2) Trgovačko društvo Vodoopskrba i
odvodnja Zaprešić d.o.o. obavlja djelatnost opskrbe
pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda,
(3) Trgovačko društvo Zaprešić d.o.o. i
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. kao javna
služba, komunalne djelatnosti obavlja na temelju
ove Odluke, posebnih propisa za obavljanje
pojedine komunalne djelatnosti, posebnih odluka
za obavljanje komunalne djelatnosti (Odluke o
upravljanju grobljima na području općine Brdovec),
te ostalih propisa, kao i akata usvojenih od nadležnog
tijela društva.
(4) Trgovačko društvo u pojedinačnim
stvarima rješava o pravima i obvezama fizičkih
i pravnih osoba u obavljanju povjerenih im
djelatnosti, sukladno svojim općim aktima.
(5) Jediničnu cijenu za povjerene djelatnosti
iz ovog članka utvrđuje Načelnik, uz suglasnost
Općinskog vijeća, a na prijedlog trgovačkog društva.
(6) Obavljanje djelatnosti prikupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada, uređeno
je posebnom Odlukom o dodjeli obavljanja javne
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usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Brdovec.
Članak 6.
(1) Koncesijom se ostvaruje pravo na
obavljanje komunalnih djelatnosti:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
(2) Komunalnu djelatnost prijevoza putnika
u javnom prometu obavlja fizička ili pravna osoba
temeljem ugovora o koncesiji na temelju postupka
koji provodi Zagrebačka županija.
Članak 7.
(1) Postupak davanja koncesija provodi se
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i
posebnoj odluci koju donosi Općinsko vijeće, a
sva pitanja koja nisu riješena navedenim aktima,
rješavaju se Zakonom o koncesijama.
Članak 8.
(1) Na temelju pisanog ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova,
pravne ili fizičke osobe obavljaju sljedeće
komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta u ljetnim i
zimskim uvjetima,
- javna rasvjeta.
(2) Djelatnost prigodnog ukrašavanja i
osvjetljavanja općine za blagdane, praznike i druge
manifestacije obavlja pravna osoba kojoj je temeljem ugovora po provedenom postupku javnog natječaja povjereno obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete.
Članak 9.
(1) Uvjete i mjerila za sklapanje ugovora
o povjeravanju obavljanja pojedinih djelatnosti iz
članka 8. ove Odluke utvrdit će Općinsko vijeće
posebnom odlukom.
Članak 10.
(1) Postupak raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije i za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ugovorom, provodi Načelnik, a odluku
o izboru ponuditelja donosi Općinsko vijeće.
(2) Ugovore sa izabranim ponuditeljem
sklapa načelnik.
(3) Postupak raspisivanja natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ne primje-

njuje se u slučajevima kada godišnja procijenjena
vrijednost pojedine komunalne djelatnosti ne prelazi vrijednost bagatelne nabave u kojem slučaju načelnik ugovara djelatnost posebnim ugovorom.
OBVEZE OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 11.
(1) Pravne ili fizičke osobe dužne su trajno
i kvalitetno obavljati povjerene im komunalne poslove. O svakom prekidu pružanja usluga dužne su
izvijestiti nadležno upravno tijelo Općine i poduzeti
neophodne mjere za otklanjanje uzroka i omogućiti
nastavak pružanja usluge.
(2) Nadzor nad provođenjem obveza u
obavljanju komunalnih djelatnosti obavljaju Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove i Upravni odjel za financije.
FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 12.
(1) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 2. ove Odluke, osiguravaju se u
općinskom proračunu, iz sredstava komunalne naknade i iz cijene usluge, utvrđenim posebnim propisima.
Članak 13.
(1) Ukoliko trgovačko društvo odnosno,
pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti u smislu ove Odluke,
ne obavljaju povjerene djelatnosti na način kojima
se štiti interes Općine i mještana, Načelnik je dužan
pokrenuti postupak raskida koncesijskog ugovora ili
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova odnosno postupak za izmjenu ove Odluke te oduzimanje
prava obavljanja određene komunalne djelatnosti.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Stupanjem ove Odluke na snagu stavlja
se van snage Odluka o komunalnim djelatnostima od 11.02.2010. (Glasnik Općine Brdovec broj
01/10) i njene izmjene od 19.11.2013. (Glasnik Općine Brdovec broj 12/13).
(2) Postupci pokrenuti sukladno Odluci o
komunalnim djelatnostima (Glasnik Općine Brdovec broj 01/10 i 12/13) dovršit će se po odredbama
te Odluke, dok se na ugovore sklopljene temeljem
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navedenih postupaka i dalje primjenjuje navedena
Odluka.
Članak 15.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u Glasniku Općine Brdovec.

standardu elaborata prostornih planova (“Narodne
Novine” broj 106/98., 39/04., 45/04. – ispravak i
163/04.) te posebnih Zakona i propisa, a sastoje se
od tekstualnog dijela sa Odredbama za provođenje i
odgovarajućih kartografskih prikaza.

KLASA: 021-05/15-10/01-17
URBROJ: 238/03-03/07-15-5

1.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
						

Članak 3.
Navedenim III. Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Brdovec pristupa
se radi izmjene prostorno planskog rješenja, a
osobito kako slijedi:
1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
(“Narodne novine” br.153/13).
2. Usklađenje s Prostornim planom Zagrebačke
županije.
3. Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je
Odluku o lokaciji reciklažnog dvorišta na k.č.
3186/6, k.o. Laduč (Glasnik Općine Brdovec br.
06/2014.). Sukladno točki IV. navedene Odluke
lokacija za reciklažno dvorište se provodi kroz
opće akte koji zahtijevaju izmjene i dopune
Plana.
4. Izmjene i dopune vezane za niže planove
uređenja (UPU, DPU).
5. Izmjene i dopune namjena građevinskih
područja namijenjenih sportu i rekreaciji
(osobito: k.č. 644/1 i 645, k.o. Brdovec). U
postojeću namjenu inkorporirat će se i društvena
namjena.
6. Korekcija trase lijevog nasipa rijeke Save od
ušća Lužnice do ušća Sutle (zahtjev Zavoda
za prostorno uređenje Zagrebačke županije u
skladu s rješenjem Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke
županije, Odsjeka za zaštitu okoliša – KLASA:
UP/I-351-03/12-01/02, URBROJ: 238/1-1802/2-12/18).
7. evidiranje planiranih i izgrađenih lokalnih i
županijskih cesta prema Zakonu o cestama
(Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14) i usklađenje s aktima Europske unije.
8. Revidiranje građevinskih područja naselja
(pojedinih katastarskih čestica) za koja je
prilikom provođenju Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne
novine Republike Hrvatske br. 86/12, 143/13)
utvrđeno da su bila izgrađena prije donošenja
spomenutog Zakona i važećeg Prostornog
plana uređenja Općine Brdovec.
9. Revidiranje odredbi za provođenje vezanih

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 113. a u svezi s člankom
86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine br. 153/13), Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Općine Brdovec (“Glasnik Općine
Brdovec’’ br. 06/10 - Izmjene i dopune, br. 12/13
– II. Izmjene i dopune) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na 17. sjednici
održanoj 17.2.2015. donijelo je

ODLUKU

o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada ciljanih
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Brdovec (u nastavku: Plan).
1.

PRAVNA OSNOVA
Članak 2.

Pravna osnova za donošenje Odluke
sadržan je u stavku 3. članka 86. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine 153/13),
uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja (Klasa: 350-01/14-01/183, Urbroj: 53101-14-1 od 7.7.2014.) i dostavnoj naredbi Upravnog
odjela za prostorno uređenje Zagrebačke županije
(Klasa: 350-01/14-01/27, Urbroj: 238/1-18/1-1 od
25.8.2014.)
Izmjene i dopune Plana će se izraditi u
skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka,
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA
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za energetiku i korištenje obnovljivih izvora
energije.
10.
Druge izmjene i dopune čije se
donošenje pokaže opravdanim.
2.

OBUHVAT I. CILJANIH IZMJENA
I DOPUNA TEMELJNOG
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BRDOVEC

Članak 4.
Obuhvat izrade Plana jednak je administrativnom
području Općine Brdovec.
3.

OCJENA STANJA U OBUHVATU
PLANA

Članak 5.
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.
Dosadašnjom primjenom Prostornog plana
Općine Brdovec stanje okoliša unutar ovog područja
je očuvano i djelomično unaprijeđeno.
4.

CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA III. CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOG
PROSTORNOG PLANA OPĆINE

Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta za izradu
Plana sadržani su u razlozima za izradu izmjena i
dopuna.
Općina Brdovec namjerava nastaviti
sa uređenjem naselja i izgradnjom komunalne
infrastrukture, omogućiti izgradnju objekata
energetske, komunikacijske i druge infrastrukture,
omogućiti novu izgradnju, te razvoj Općine.
5.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA

Članak 7.
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

6.

Članak 8.
Na osnovi programskih zahtjeva i Odluke o
izradi Plana, načelnik Općine Brdovec će provesti
odgovarajući postupak nabave izrade Plana u
skladu sa važećim zakonskim i internim aktima, te s
izrađivačem zaključiti Ugovor.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA

7.

Članak 9.
Plan će se izraditi na digitalnim katastarskim
podlogama (u mjerilu 1:5000) i topografskim
kartama mjerila 1:25000 Za potrebe izrade ovog
Plana Općina će pribaviti i dostaviti Izrađivaču
najnovije orto-foto snimke Općine u digitalnom
obliku.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I
OSOBA KOJI ĆE SUDJELOVATI

8.

Članak 10.
Popis tijela i osoba (određeni posebnim
propisima) koja će sudjelovati u izradi Plana
kroz osiguravanje podataka iz svog djelokruga te
podnošenjem zahtjeva da se određeni dijelovi Plana
usklade sa stvarnim stanjem ili po potrebi:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ured Državne uprave u Zagrebačkoj
županiji, Služba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko
pravne poslove – Ispostava Zaprešić (u
novijoj reorganizaciji to je Zagrebačka
županija – Zavod za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša - Upravni odjel za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
HEP, Operatorskog prijenosa sustava,
Prijenosno područje Zagreb i HEP,
Operator distribucijskog sustava Elektra
Zagreb – Pogon Zaprešić,
Komunalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o.
MUP – PU Zagrebačka, Policijska
postaja Zaprešić,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Zagreb,
Zagrebačka županija,
HT i drugi fiksni telefonski operateri
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
9.

Mobilni telefonski operateri,
Mjesni odbori,
Županijska uprava za ceste,
Hrvatske ceste,
HŽ,
I drugi.

ROK ZA IZRADU PLANA I NJEGOVIH
FAZA

Članak 11.
Po donošenju Odluke o izradi Plana, Općina
će pripremiti sve podloge iz članka 9. ove Odluke,
dok će se u Ugovoru sa odabranim Izrađivačem
Plana i po potpisu, utvrdit rokovi završetka izrade
i drugi rokovi sukladni Zakonu, unutar kojih će se
između ostalog;
- utvrditi nacrt prijedloga Plana;
- shodno članku 94. Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine br. 153/13)
utvrditi obvezu ili ne provođenja
određenih postupaka;
- izraditi Odgovori na moguće primjedbe
pravnih osoba;
- izraditi Konačni prijedlog plana;
- dostaviti Općinskom vijeću: dobivena
mišljenja i konačni prijedlog Plana radi
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 12.
Tijekom izrade i donošenja ovih izmjena i
dopuna, ne predviđa se zabrana izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru.
Do Odluke o donošenju ovog Plana, mogu se
izdavati akti prema važećem Planu, ali uz obaveznu
obavijest o postojanju postupaka Općini koja će o
tome izvještavati Izrađivača Plana.
11.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
PLANA

Članak 13.
Izrada plana financirat će se iz općinskog
proračuna i drugih mogućih izvora.

12.

OSTALE ODREDBE

Članak 14.
Ova Odluka o izradi Izmjena i dopuna
dostavit će se javnim tijelima i osobama iz članka
10. ove Odluke, koji su temeljem posebnih propisa
dužni dostaviti zahtjeve.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA:021-05/15-10/01
URBROJ:238/03-03/07-15-7
							
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 48.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik općine Brdovec
br. 03/13), Načelnik Općine Brdovec 26.02.2015.
donosi
PLAN PRIJMA NA STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJE
U OPĆINU BRDOVEC U 2015. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom prijma na stručno
osposobljavanje u Općinu Brdovec u 2015.
godini (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se
prijam polaznika mjere za poticanje zapošljavanja
Vlade Republike Hrvatske, programa Stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa (dalje u tekstu: Program), u službu u Upravni
odjel za opće, pravne, komunalne i društvene
poslove Općine Brdovec, te u Upravni odjel za
financije Općine Brdovec tijekom 2015. godine.
Članak 2.
Plan prijma se utvrđuje u tablici kako slijedi:
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Red.
broj

Stvarno Planirani
stanje
broj
popunjenos polaznika
ti radnog programa
mjesto
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, KOMUNALNE I DRUŠTVENE POSLOVE
1.

2.

Sistematizirana
službenička
radno
mjesto

Stručna
sprema

Pročelnik Upravnog Magistar struke, stručni
odjela za opće, pravne, specijalist pravnog
komunalne i društvene smjera ili VSS pravnog
poslove /tajnik Općine
smjera

1

1

11.

Viši referent za
europske fondove

Sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni
prvostupnik struke
društvenog usmjerenja

2

0

2

12.

Viši referent za
financije u
komunalnim i
društvenim
djelatnostima
Viši referent za
upravne poslove

Sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni
prvostupnik ekonomske
struke

1

0

0

VŠS upravni
pravnik/bacc.admin.publ.

1

0

0

SSS, smjer
elektrotehnika i
računarstvo

1

1

0

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
15. Pročelnik Upravnog Magistar struke ili
odjela za financije
stručni specijalist

1

1

0

Magistar struke ili
stručni specijalist

1

0

0

0

13.

Magistar struke, stručni
specijalist pravnog
smjera ili VSS pravnog
smjera

1

Viši savjetnik za Magisterij struke, stručni
prostorno uređenje i specijalist ili VSS
gospodarstvo
arhitektonske struke

1

4.

Viši stručni suradnik Magisterij struke, stručni
za prostorno uređenje i specijalist ili VSS
gospodarstvo
arhitektonske struke

1

1

0

16.

5.

Viši stručni suradnik
za europske fondove

Magistar struke ili
stručni specijalist
društvenog usmjerenja

2

0

1

17. Viši stručni suradnik
za proračunsko
računovodstvo

Magistar struke ili
stručni specijalist

1

1

0

6.

Stručni suradnik za
komunalne poslove –
upravitelj komunalnog
pogona
Stručni suradnik za
upravne poslove –
spec. za javnu nabavu
Viši referent za
upravne poslove –
spec. za javnu nabavu
Viši referent za
administrativnoupravne poslove
Viši referent za
poslove graditeljstva

Stručni prvostupnik ili
VŠS strojarskog ili građ.
smjera

1

1

0

18. Viši stručni suradnik
za financijsko
knjigovodstvo

Magistar struke ili
stručni specijalist
ekonomije

1

1

0

Stručni prvostupnik ili
VŠS upravnog smjera

1

0

0

19.

SSS ekonomske ili druge
prikladne struke

1

1

0

Stručni prvostupnik ili
VŠS upravnog smjera

1

1

0

Sveučilišni ili stručni
prvostupnik struke

1

1

0

Sveučilišni ili stručni
prvostupnik građevinske
ili arhitektonske struke

1

0

0

3.

7.

8.

9.

10.

Viši savjetnik za
imovinsko-pravne
poslove

Broj
izvršitelja

0

0
14.

0

0

Referent za
informatičke poslove

Viši savjetnik za
proračunsko
računovodstvo

Referent za
proračunsko
računovodstvo analitičar

Članak 3.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine
Brdovec.
KLASA: 119-01/15-10/02
URBROJ: 238/03-03/06-15-1
Brdovec, 26.02.2015.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.
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GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:02 / 27.02.2015.)

Temeljem članka 48. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13) načelnik
Općine Brdovec donosi
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
redu upravnih odjela Općine Brdovec
Članak 1.
Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o
unutarnjem redu upravnih odjela Općine Brdovec
koji je donio načelnik Općine Brdovec dana
07.9.2010. (KLASA: 022-01/10-10/08, URBROJ:
238/03-01/01-10/03) i koji je objavljen u Glasniku
Općine Brdovec broj 04-01/2010.
Članak 2.
Pravilnik iz članka 1. ove Odluke se mijenja
u III. Odjeljku, članku 10. na način da se iza točke
5. dodaje točka 6. koja glasi:
„6. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
LEGALIZACIJU OBJEKATA
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske
struke
- 1 godina radnog iskustva
- vozačka dozvola B kategorije
- službenik
Broj izvršitelja: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:
- vodi postupak i izrađuje rješenja o određivanju
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru i rješava po žalbama na rješenja
- prati i realizira provedbu projekata iz područja
komunalnih djelatnosti
- obavlja ostale radnje vezane za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- za svoj rad odgovoran je pročelniku
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
Članak 3.
Slijedom dopune iz članka 4. ovog
Pravilnika, točke se povećaju za odgovarajući broj.
Članak 4.
Ostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ostaju
nepromijenjene.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine
Brdovec.
KLASA: 022-01/10-10/08
URBROJ: 238/03-03/06-15-9
Brdovec, 23.02.2015.

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec

Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu
objavljuje svoje opće akte.
Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.
Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,
Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela
tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322
Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

