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OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 20. Odluke o javnim
priznanjima Općine Brdovec (Glasnik Općine
Brdovec 03/11) i članka 9. i 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec, na prijedlog Povjerenstva
za dodjelu priznanja i nagrada Općine Brdovec na
20. sjednici održanoj dana 9.6.2015. donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Brdovec
Članak 1.
Ovom se Odlukom dodjeljuju javna priznanja
kao zahvalnica fizičkim i pravnim osobama radi
odavanja priznanja za njihova iznimna postignuća,
njihov doprinos od osobitog značenja za razvitak i
ugled općine Brdovec, kao i za uspješnu suradnju sa
Općinom Brdovec.
Članak 2.
Temeljem pristiglih prijedloga Povjerenstvu za
priznanja i nagrade, sukladno upućenom Javnom
pozivu, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za
priznanja i nagrade da se Povelja o zahvalnici
Općine Brdovec, kao javno priznanje koje se
dodjeljuje povodom Dana općine Brdovec, dodijeli:
1. KUD-u Mihovil Krušlin iz Šenkovca,
povodom 20 godina djelovanja,
2. VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE
BRDOVEC povodom 20 godina djelovanja,
3. NK Sutli,
4. NK Savski Marof povodom 90 godina
postojanja,
5. Obrtu za autoprijevozništvo i zemljane radove
vl. Bruno Kovačić iz Javorja,
6. Jasni Horvat, učiteljici i predsjednici Udruge
Ivana Perkovca, Šenkovec.
Članak 3.
Javna priznanja svečano će se uručiti dobitnicima
i to na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se
održati u petak 12.6.2015.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 021-05/15-10/05
URBROJ: 238/03-03/07-15-1
		

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

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama
(NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27.
Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09), članka
30. Statuta Muzeja Brdovec od 19.7.2001., Ugovora
o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Brdovec
od 24.5.2000. i članka 32. Statuta općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec br. 3/13), Općinsko vijeće
Općine Brdovec, na 20. sjednici održanoj dana 9.6.
2015. donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja javne ustanove
MUZEJ BRDOVEC
Članak 1.
Radi imenovanja ravnatelja javne ustanove
Muzeja Brdovec raspisat će se javni natječaj u
javnom glasilu temeljem članka 41. Zakona o
ustanovama.
Sukladno Statutu muzeja Brdovec postupak
javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja
provodi Natječajno povjerenstvo u sastavu od pet
članova i to:
1. Alen Prelec,
2. Damir Slavnović,
3. Zvonko Ključarić,
4. Marijan Lepesić
5. Ana Levojević.
Članak 2.
Natječajno povjerenstvo će u narednom
razdoblju sastaviti i objaviti natječaj, zaprimati
prijave na natječaj, izvršiti otvaranje prijava, sastaviti
zapisnik, te svoj prijedlog uputiti Općinskom vijeću
na daljnje postupanje, odnosno donošenje Odluke o
imenovanju ravnatelja, do kada će vršitelj dužnosti
ravnatelja obnašati dužnost.
U slučaju da nema prijavljenih kandidata
ili prijave ne budu pravovaljane, Natječajno
povjerenstvo će ponoviti natječaj u skladu sa
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zakonskim propisima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/15-10/05
Urbroj: 238/03-03/07-15-2
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

O P Ć I N S K O V I J E ĆE
Na temelju članka 35. 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 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Brdovec na 21.
sjednici održanoj 30.6.2015. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju
boravka djece s područja općine Brdovec u dječjim
vrtićima
Članak 1.
U članku 1. Odluke o subvencioniranju boravka
djece s područja općine Brdovec u dječjim vrtićima
(Glasnik Općine Brdovec broj 02/11), dodaje se
novi stavak koji glasi:
„Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa
umanjuje se za 50% za dijete bolesno više od 30
dana (uz predočenje liječničke dokumentacije)
najviše dva puta godišnje.“

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 91. st. 3. t. 2. Zakona
o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14), članka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Brdovec
(„Glasnik Općine Brdovec“ broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec, na 21. sjednici održanoj
dana 30.6.2015. donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine
Brdovec daje prethodnu suglasnost na prijedlog
Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana.
Članak 2.
Utvrđeni prijedlog iz članka 1. ove Odluke,
upućuje se Županijskoj skupštini Zagrebačke
županije na nadležno donošenje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA:021-05/15-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-15-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 2.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na svojoj 21. sjednici
održanoj 30.6.2015. donosi

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.

ODLUKU
o prihvaćanju projekta

KLASA: 021-05/15-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-15-6
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća zajednička
suradnja s JLS na projektu razvoja infrastrukture
širokopojasnog telekomunikacijskog pristupa iz EU
potpora.
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Članak 2.
Općina Brdovec, Grad Zaprešić, Općine
Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća
sklopit će Sporazum o suradnji na projektu razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima
u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes
za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU
fondova, za područje Grada Zaprešića te Općina
Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica
i Pušća (u nastavku ove Odluke: Projekt).
Članak 3.
Općina Brdovec će osigurati sredstva za
provedbu Projekta prilikom I. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Brdovec za 2015. godinu.
Za provedbu poslova Projekta koji proizlaze
iz ove Odluke, kao i za potpisivanje Sporazuma iz
članka 1. ove Odluke ovlašćuje se načelnik Općine.

broj šasije F25D22GE113AV161059, kao i opreme
prema specifikaciji iz sklopljenog Ugovora o
operativnom leasingu broj 31646/10 od 09.7.2010.
godine i dodatka sklopljenom Ugovoru
od
27.7.2010. godine.
Ugovor iz stavka 1. je sklopljen na ukupan broj
obroka – 60 mjesečnih rata, a što istječe u srpnju
2015. godine.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je
15.4.2010. godine zaključak o davanju suglasnosti
na Odluku načelnika o početku otvorenog postupka
javne nabave komunalnog traktora s pojedinim
priključcima putem operativnog leasinga (E-VV:
6/2010).
Članak 3.

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

Iznos otkupa sukladno sklopljenom ugovoru iz
članka 1. ove Odluke iznosi 22.065,45 EUR (bez
PDV-a).
Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurat će
se iz sredstava Proračuna Općine Brdovec za 2015.
godinu.
Članak 4.

KLASA: 021-05/15-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-15-5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.

Članak 4.

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

O P Ć I N S K O V I J E ĆE
Temeljem članka 35. 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 32.
Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec
broj 03/13), općinsko vijeće Općine Brdovec na 21.
sjednici održanoj 30.6. 2015., donijelo je
ODLUKU
o otkupu traktora
(ostatak vrijednosti leasinga)

KLASA: 021-05/15-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-15-4
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing.,v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 9. st. 1 Zakona o naseljima
(„Narodne novine“ 54/88), te članka 32. Statuta
Općine Brdovec („Glasnik Općine Brdovec” br.
03/13), na svojoj 21. sjednici održanoj 30.6. 2015.
Općinsko vijeće Općine Brdovec donosi
ODLUKU
o imenovanju, odnosno ispravci imena ulice

Članak 1.

Članak 1.

Donosi se odluka o otkupu traktora Massey
Ferguson MF 5465, godina proizvodnje 2010.,

Ulica u naselju Vukovo Selo je upisana u
zemljišno-knjižne uloške br. 64 i POPIS I, k.o.
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Laduč, s k.č.br. 924/2, 925/2, 926/3, 4079/2, 4085,
dio 4078 i dio 4087/2, sa svojom osi smjera zapad
– istok, nastavak je na Ulicu Orešje (na njenom
istočnom dijelu) sa spojem na Dubravičku ulicu (na
njenom zapadnom dijelu) u naselju Vukovo Selo.
Ulica je imenovana davnih godina i u poslovnim
se knjigama danas vodi kao „Firkeljeva“, a to je
pogrešan žargonski naziv za ulicu imena „Ivana
Firkelja“ kakav bi ona trebala imati naziv.
Članak 2.
Ulica iz članka 1. ove Odluke imenuje se,
odnosno ispravlja se njezin naziv kao: „Ivana
Firkelja“.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
Klasa: 021-05/15-10/06
Urbroj: 238/03-03/07-15-3
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 98.-109. Zakona o cestama
(Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13),
članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine
Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13),
Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 21.
sjednici održanoj 30.lipnja 2015. donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (Glasnik
Općine Brdovec broj 01/12), u članku 4., st. 1. se
mijenja na način da sada glasi;
„Poslove korištenja, održavanja, zaštite,
rekonstrukcije, izgradnje, evidencije i nadzora nad
nerazvrstanim cestama obavljaju upravni odjeli

Općine Brdovec svaki u svojem resoru poslova (u
daljnjem tekstu: Odjel) i putem vlastitog komunalnog
pogona po nalogu općinskog načelnika.“
U članku 4., stavku 2., na kraju teksta dodaje se
tekst „i provodi ju sukladno Zakonu o cestama“.
U članku 4. na kraju članka dodaje se novi
stavak koji glasi:
„Pod poslovima upravljanja nerazvrstanim
cestama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se
naročito:
građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,
održavanje nerazvrstanih cesta,
evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog
ureda za katastar i upis 			
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.“
Članak 2.
Članak 44. mijenja se na način da se na kraju članka
dodaje novi stavak koji glasi:
„Odjel obavlja poslove evidentiranja nerazvrstanih
cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/06
URBROJ: 238/03-03/07-15-2
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brdovec
(Glasnik Općine Brdovec broj 03/13), Općinsko
vijeće Općine Brdovec na svojoj 19. sjednici
održanoj 19.5.2015. donosi
ODLUKU
o kupnji pokretnine
-kamionaČlanak 1.
Ovom Odlukom se prihvaća investicija kupnje
teretnog kamiona detaljnije označenog kao:
Teretno vozilo mercedes 952.56, atego 4x4 K.
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Opravdanost kupnje kamiona obrazlaže se s
činjenicom da je za isto iskazana potreba od strane
vlastitog komunalnog pogona kojima je kamion
neophodan radi pojačanog i redovnog obavljanja
poslova.
Članak 2.
Vrijednost kamiona utvrđena je procjenom
vrijednosti koju je izradio stalni sudski vještak za
promet.
Članak 3.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik
Općine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 021-05/15-10/04
URBROJ: 238/03-03/07-15-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRDOVEC
Damir Slavnović, dipl.ing., v.r.
					
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13) i članka 48. Statuta općine Brdovec (Glasnik
Općine Brdovec br. 03/13), Načelnik općine
Brdovec 01.7.2015. donosi
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Članak 1.
U Pravilniku o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti (Glasnik Općine Brdovec broj
06/14 i 09/14), u članku 4. dodaje se stavak 6. koji
glasi:
„(6) Bez prethodno izdane narudžbenice ili
zaključenog ugovora mogu se nabaviti:
1. roba i usluge za potrebe reprezentacije,
2. javnobilježničke usluge,
3. usluge smještaja,
4. režijski troškovi,
5. usluga pranja službenih vozila,

6. upravne i druge pristojbe,
7. ostalu robu, radove i usluge u vrijednosti do
5.000,00 kn.“
Članak 2.
U članku 12., stavku 1., iza riječi „praćenje“
dodaju se riječi „potrošnje robe, radova i usluga,
te“.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
KLASA: 022-05/15-20/02
URBROJ: 238/03-03/06-15-1
Brdovec, 01.7.2015.
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec,v.r.
Upravni odjel za opće, pravne, komunalne
i društvene poslove Općine Brdovec utvrđuje
pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti koji obuhvaća Pravilnik
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
(Glasnik Općine Brdovec broj 06/14), Pravilnik o
izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti (Glasnik Općine Brdovec broj
09/14), i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi
postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA:
022-05/15-20/02, URBROJ: 238/03-03/06-15-1, od
01.7.2015.) u kojima je naznačeno njihovo vrijeme
stupanja na snagu.
PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI
- Pročišćeni tekst I Opće odredbe
Članak 1.
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave i dobrog gospodarenja sredstvima, ovim
se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi
ugovornom odnosu za nabavu robe, radova i usluga,
procijenjene vrijednosti (izračun procijenjene
vrijednosti temelji se na ukupnom iznosu, bez
poreza na dodanu vrijednost) do 200.000,00 kuna za
nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za

8

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj:05 / 02.07.2015.)

nabavu radova (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne
vrijednosti) za koje sukladno članku 18. stavku 3.
Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon),
ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
Članak 2.
(1) Općina Brdovec donosi Plan nabave za
proračunsku odnosno poslovnu godinu te isti
objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
(2) Planom nabave se na transparentan način
popisuje potreba za nabavom pojedine robe, usluge
ili rada u određenom razdoblju.
II Pokretanje i priprema postupaka nabave bagatelne
vrijednosti
Članak 3.
(1) Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne
vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili veće
od 100.000,00 kuna provodi najmanje dva ovlaštena
predstavnika Općine Brdovec koje imenuje općinski
načelnik odlukom, te određuje njihove obveze i
ovlasti u postupku nabave bagatelne vrijednosti.
(2) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Općine
Brdovec su:
- priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti
– dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave,
potrebnog sadržaja dokumentacije za prikupljanje
ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih
troškovnika i ostalih dokumenta vezanih za
predmetnu nabavu,
- provedba postupka nabave bagatelne vrijednosti
– slanje Poziva za dostavu ponuda gospodarskim
subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva
za dostavu ponuda na web stranici naručitelja,
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika
o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje
ponuda sukladno kriterijima za odabir i uvjetima
propisanim dokumentacijom za prikupljanje ponuda
ili poništenje postupka.
(3) Pripremu i provedbu nabave bagatelne
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna
provode ovlašteni predstavnici Općine Brdovec, po
nalogu Načelnika, prema Planu nabave.
(4) Priprema i provedba nabave bagatelne vrijednosti
do 100.000,00 kuna provodi se sukladno članku 4.
ovog Pravilnika.
III Provedba postupaka nabave bagatelne vrijednosti
čija je procijenjena vrijednost manja od 100.000,00
kn
Članak 4.

(1) Ukoliko se radi o nabavi robe, usluga ili radova
u vrijednosti manjoj od 100.000,00 kuna izdaje se
narudžbenica ili zaključuje ugovor s gospodarskim
subjektom.
(2) Narudžbenica mora sadržavati:
- naziv naručitelja,
- broj i datum izdavanja,
- naziv dobavljača,
- predmet nabave – vrstu robe, usluge ili radova,
specifikaciju jedinica mjere, količine i cijene, ili
navod o broju i datumu ponude
- rok i mjesto isporuke,
- način i rok plaćanja.
(3) Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik, kao
odgovorna osoba, odnosno osoba koju on za to
ovlasti.
(4) Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim
stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja
ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim
sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.
(5) Ugovor potpisuje općinski načelnik, kao
odgovorna osoba.
(6) Bez prethodno izdane narudžbenice ili
zaključenog ugovora mogu se nabaviti:
- roba i usluge za potrebe reprezentacije,
- javnobilježničke usluge,
- usluge smještaja,
- režijski troškovi,
- usluga pranja službenih vozila
- upravne i druge pristojbe,
- ostalu robu, radove i usluge u vrijednosti do
5.000,00 kn.
IV Provedba postupaka nabave bagatelne
vrijednosti čija je procijenjena vrijednost jednaka ili
veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00
(500.000,00) kuna
Članak 5.
(1) Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili
veće vrijednosti od 100.000,00 kuna, a manje od
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno
500.000,00 kuna za radove, poziv na dostavu ponuda
upućuje se na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska
subjekta, a može se i objaviti na internetskim
stranicama Naručitelja, ili u elektroničkom
oglasniku javne nabave.
(2) Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način
koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen
od strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom).
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(3) Poziv na dostavu ponude mora sadržavati
najmanje:
- naziv naručitelja,
- opis predmeta nabave,
- troškovnik,
- procijenjenu vrijednost nabave,
- kriterij za odabir ponude,
- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju
ispuniti,
- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),
- način dostavljanja ponude,
- adresu na koju se ponude dostavljaju,
- kontakt osobu,
- broj telefona i adresu elektroničke pošte,
(4) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od
5 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja
poziva na dostavu ponuda.
(5) Za odabir ponude je dovoljna 1 (jedna) pristigla
ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.
(6) Iznimno se poziv na dostavu ponuda može
uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu
u sljedećim slučajevima:
- kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili
razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava
ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski
subjekt;
- za nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih
usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga,
usluga vještaka, hotelskih i restoranskih usluga,
usluga cateringa, konzultantskih usluga;
- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije
preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koji nisu
bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor,
ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za
izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da
se ugovor sklopi sa gospodarskim subjektom koji
izvršava osnovni ugovor te da ukupna procijenjena
vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih radova ne
prelazi iznos od 499.999,99 kn.
- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije
preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koji nisu
bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor,
ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za
pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da
se ugovor sklopi sa gospodarskim subjektom koji
izvršava osnovni ugovor te da ukupna procijenjena
vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih radova ne
prelazi iznos od 199.999,99 kn.
- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog
ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala
javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije
tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću

ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu
i održavanje pod uvjetom da vrijednost osnovnog
ugovora i dodatnih isporuka ne prelazi iznos od
199.999,99 kn.
- kod provedbe nabave koja iziskuje žurnost, a u
kojem slučaju se ne mora primijeniti rok iz stavka
4. ovog članka
(7) Nabava iz stavka 1. ovog članka obavlja se
sukladno Planu nabave iz članka 2. ovog Pravilnika
na temelju Odluke o početku postupka bagatelne
nabave.
(8) Odluka o početku postupka bagatelne nabave
mora sadržavati:
- broj i datum odluke,
- predmet nabave,
- procijenjenu vrijednost nabave,
- vrstu postupka nabave,
- zakonsku osnovu za postupak,
- podatke o osobama koje provode postupak
(9) Odluku potpisuje općinski načelnik.
(10) U slučaju potrebe za pružanjem usluge
trgovačkog društva iz područja komunalnih
djelatnosti, čiji je vlasnik u cijelosti ili djelomično
Općina Brdovec, primjenjuju se zakonski pragovi
bagatelne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
odnosno ne primjenjuje se ovaj Pravilnik.
V Razlozi isključenja, uvjeti sposobnosti i jamstva
Članak 6.
(1) Za nabavu bagatelne vrijednosti jednake ili veće
od 100.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu na
dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete
sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članaka
67. do 73. Zakona, te u tom slučaju svi dokumenti
koje naručitelj traži, ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici.
(2) Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili
veće od 100.000,00 kuna, naručitelj može tražiti
od gospodarskih subjekata 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 na odgovarajući način
primjenjuju odredbe Zakona.
VI Zaprimanje i izrada ponuda
Članak 7.
(1) Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili
veće od 100.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju
dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i
načinu izrade te načinu dostave ponuda primjenjuju
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se odredbe Zakona i Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama.
VII Otvaranje, pregled i ocjena ponuda
Članak 8.
(1) Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka
nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
100.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno.
(2) Ponude otvaraju najmanje 2 (dva) ovlaštena
predstavnika naručitelja .
(3) U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Zakona.
(4) Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju
i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz
poziva za dostavu ponuda.
(5) Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju
stručne osobe naručitelja, te ako je potrebno
neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja
zapisnik.
VIII Kriterij za odabir ponude
Članak 9.
(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski
najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se
koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti,
estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine,
operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke
i rok isporuke ili rok izvršenja i drugo, te je u
zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
potrebno obrazložiti izabranu ponudu.
IX Odabir i poništenje postupka
Članak 10.
(1) Kod bagatelne nabave procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 100.000,00 kuna, naručitelj na
osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se
temelji na kriteriju za odabir ponude.
(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno
sadrži:
- podatke o naručitelju,
- predmet nabave za koji se odluka donosi,
- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za
sklapanje ugovora o nabavi,
- razloge odbijanja ponuda,
- broj odluke,
- datum i mjesto donošenja.

(3) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude potpisuje
općinski načelnik.
(3) Presliku Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude i presliku zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda, naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom,
objavom na mrežnim stranicama Općine Brdovec).
(4) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu
ponuda.
(5) Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje
žalbe.
Članak 11.
(1) Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna iz
razloga propisanih odredbama Zakona.
(2) Ako postoje razlozi za poništenje postupka
bagatelne vrijednosti, naručitelj bez odgode donosi
Odluku o poništenju postupka nabave bagatelne
vrijednosti.
(3) Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne
vrijednosti sadrži:
- podatke o naručitelju,
- predmet nabave,
- obrazloženje razloga poništenja,
- broj odluke,
- datum i mjesto donošenja.
(4) Odluku o poništenju postupka nabave bagatelne
vrijednosti potpisuje općinski načelnik.
(4) Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka
bagatelne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
(5) Presliku Odluke o poništenju postupka bagatelne
nabave i presliku zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda, naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom,
objavom na mrežnim stranicama Općine Brdovec).
(6) Na Odluku o poništenju nije dopušteno ulaganje
žalbe.
X Prijelazne i završne odredbe
Članak 12.
(1) Za praćenje potrošnje robe, radova i usluga, te
izvršenja svih ugovora sklopljenih sukladno ovom
Pravilniku i Zakonu o javnoj nabavi zadužen je
Upravni odjel za financije Općine Brdovec.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
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od dana objave u Glasniku Općine Brdovec, a
primjenjuje se od 01. srpnja 2014. godine.
(3) Pravilnik se ne primjenjuje na, do datuma
stupanja na snagu, potpisane godišnje ugovore.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi
postupaka nabave bagatelne vrijednosti
(15.9.2014.)
Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi
postupaka nabave bagatelne vrijednosti
(01.7.2015.)
Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Općine Brdovec.
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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.

