DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

Službeni glasnik
Općine Brckovljani

God. XXI

25. srpnja 2013.

Broj: 9

KAZALO
I.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI
1. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesije za prijevoz i ukop
pokojnika
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
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Na temelju članka 28. i članka 43. Statuta Općine
Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj
6/13.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 02. sjednici održanoj
24.07.2013. godine donijelo je:
I. 1.

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Imenuje se Odbor za Statut i Poslovnik u sastavu:
1. Željko Funtek, predsjednik
2. Lana Srpak, član
3. Sanja Danonić, član
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/13-01/66
Urbroj: 238/04-13-4
Dugo Selo, 24.07.2013.
			
			

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95,
21/96, 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 i 144/12 ), članka 22. i 24. Zakona o koncesijama („Narodne
novine“ broj 125/08, 90/11 i 143/12), članka 2. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini
Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 05/12.) i Odluke
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani (Službeni glasnik
Općine Brckovljani br. 05/13.), općinsko vijeće Općine Brckovljani,
na sjednici održanoj dana 24.07.2013. donosi
I. 2.

ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I.
OPĆINA BRCKOVLJANI, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo,
OIB: 27651797242, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) objavio
je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti – prijevoza i ukopa pokojnika unutar granica općine
Brckovljani, broj 2013/S 01K-0032438 od 08.04.2013. godine u
Električnom oglasniku javne nabave.
II.
Predmet koncesije iz točke I. ove Odluke je stjecanje prava
obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza i ukopa pokojnika unutar
granica općine Brckovljani.
III.
Općinsko vijeće općine Brckovljani, na temelju prijedloga
Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza i ukopa pokojnika unutar granica
općine Brckovljani, osnovanog Zaključkom KLASA:363-02/1301/17, URBROJ: 238/04-13-1 od 22.01.2013. godine, dodjeljuje
koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza i ukopa
pokojnika unutar granica općine Brckovljani ponuditelju Pogrebnom
prijevozniku Zdravko Srdinić, D. Domjanića 11, G. Dvorišće, Dugo
Selo, OIB 05763255357, koja je jedina pristigla ponuda ocjenjena
kao prihvatljiva, pravilna i prikladna ponuda.
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IV.
Rok na koji se daje koncesija je 5 (pet) godina od dana sklapanja
ugovora za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza i ukopa pokojnika unutar granica općine Brckovljani.
V.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije:
- da je korisnik koncesije dužan pogrebne usluge za koje se
dodjeljuje koncesija pružati trajno i kvalitetno na cijelom području
općine Brckovljani tijekom roka koncesije, u pravilu sve dane u
tjednu,
- da korisnik koncesije mora biti telefonski dostupan 24 sata
dnevno, a noću, ako nije preuzeo obvezu dežurstva, samo za
potrebe intervencija kod smrti uzrokovane nesretnim slučajem,
- da korisnik koncesije ne smije uskratiti izvršenje naručene
usluge ni pod kojim uvjetima,
- da korisnik koncesije nema pravo ni u cijelosti, niti djelomično
prenijeti koncesiju na treće osobe, ali je ovlašten, u slučaju da iz bilo
kojeg razloga ne može izvršiti ili ne može pravodobno izvršiti uslugu
ukopa i prijevoza pokojnika, da u svoje ime i za svoj račun angažira
treće osobe koje ispunjavaju tehničke i druge uvjete za obavljanje
tih poslova, da za njega izvrše naručenu uslugu,
- da se korisnik koncesije u obavljanju poslova ukopa i prijevoza
pokojnika dužan pridržavati svih mjera očuvanja i zaštite okoliša
utvrđenih propisima odnosno i onih koje je preuzeo u svojoj ponudi,
a da je posebice dužan propisno zbrinuti materijal koji se iskopa
kod iskopa groba, višak zemlje kod zatrpavanja groba, kao i ostatke
lijesova,
- da korisnik koncesije smije ukope vrši samo nakon što je
nedvojbeno utvrdio da umrla osoba ima pravo na ukop u grobno
mjesto koje su naznačile osobe koje od njega naručuju tu pogrebnu
uslugu,
- da je korisnik koncesije dužan u roku od tri dana po izvršenom
ukopu umrle osobe ili njezinih posmrtnih ostataka, dostaviti tijelu
davatelja koncesije, odnosno po uputi tog tijela, drugoj pravnoj osobi
koja vrši funkciju upravitelja groblja na području općine Brckovljani,
podatke o umrloj osobi, podesne za vođenje grobnog očevidnika i
registra umrlih osoba,
- da je korisnik koncesije dužan u obavljanju komunalne djelatnosti
omogućiti ovlaštenim osobama davatelja koncesije da vrše nadzor
nad obavljanjem poslova ukopa i prijevoza pokojnika,
- da je korisnik koncesije dužan dostaviti prije sklapanja ili
stupanja na snagu ugovora o koncesiji jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora o koncesiji, u obliku bjanko zadužnice, bez protesta u visini
od 10.000,00 kn, ovjerene kod javnog bilježnika
- da koncesija može prestati ispunjenjem zakonskih uvjeta
(istekom roka na koji je dana), raskidom ugovora o koncesiji
zbog javnog interesa, sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
jednostranim raskidom ugovora o koncesiji i pravomoćnošću sudske
odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se
poništava.
VI.
Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji
pismenim putem uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca u sljedećim
slučajevima:
- ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju ili općenito
neuredno plaća nakanadu za koncesiju,
- ako koncesionar ne obavlja usluge trajno i kvalitetno prema
stanadardima kvalitete za takve radove, odnosno usluge koje su
utvrđene ugovorom o koncesiji,
- ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti,
- ako je koncesionar naveo netočne podatke u ponudi temeljem
kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u
dokumentaciji za nadmetanje,
- ako koncsionar svojom krivnjom ne započne s provedbom
ugovora o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene
ugovorom o koncesiji,
- ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora
o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesiji i ovog Ugovora,

- ako koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument
osiguranja kojeg davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31.
stavak 5. Zakona o koncesijama.
- u drugim slučajevima u skladu s odredbama
Davatelj koncesije će prije jednostranog raskida ugovora prethodno
pisanim putem upozoriti o tome koncesionara, te mu odrediti rok za
otklanjanje razloga za raskid i izjašnjavanje o tim razlozima.
Koncesionar može otkazati ugovor o koncesiji uz otkazni rok od
tri mjeseca u slučaju da nije u mogućnosti trajno obavljati navedene
poslove, te je dužan osigurani prijevoz i ukop pokojnika od strane
trećih ovlaštenih osoba do sklapanja ugovora o koncesiji između
davatelja koncesije i novog koncesionara.
VII.
Naknada za utvrđenu godišnju koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza i ukopa pokojnika unutar granica općine
Brckovljani iznosi 5% od ostvarenih prihoda bez PDV-a.
VIII.
Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je sudjelovao samo jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, sukladno članku 98.
stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.).
IX.
Ova Odluka će se bez odgode, zajedno s preslikom zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda, dostaviti ponuditelju na dokaziv način, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine Brckovljani“.
KLASA: 363-02/13-01/48
URBROJ: 238/04-13-11
Dugo Selo, 24.07.2013.
			
			

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec, v.r.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Dostaviti:
1. Ponuditelju,
2. Pismohrana, ovdje.

Na osnovu članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03.- pročišćeni
tekst; 82/04. i 110/04. 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11. i 144/12) i članka 28. Statuta općine Brckovljani (Službeni
glasnik općine Brckovljani broj 06/13.) Općinsko vijeće općine
Brckovljani na 02. sjednici održanoj 24.07.2013. donijelo je:
I. 3.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu objavljenoj 19. prosinca 2012.
(Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 10/12.) iza članka 13. dodaje
se novi članak 13 a. koji glasi:
Hrvatski branitelji Domovinskog rata koji imaju status hrvatskog
branitelja u postupku ozakonjenja objekta u svom vlasništvu sa
stalnim prebivalištem na području Općine Brckovljani najkasnije do
15. siječnja 1992. imaju pravo na popust.
Nakon izračuna iznosa za uplatu komunalnog doprinosa hrvatski
branitelji iz prethodnog stavka ostvaruju dodatni popust u visini 15%
za zakonito izgrađene objekte koji su nezakonito dograđeni, a koji se
nalaze unutar granica građevinskog područja.

Pravo na popust temeljem ovog članka podnositelj zahtjeva
može koristiti samo jednom u postupku ozakonjenja nezakonito
dograđenog obiteljskog stambenog objekata.
Podnositelj je dužan dostaviti dokaz da zadovoljava uvjete iz
stavka 1. ovog članka (potvrda nadležnog ministarstva.)
Članak 2.
Iza članka 13 a. dodaje se članak 13 b. koji glasi:
Popuste sukladno članku 13. i 13 a. primjenjuju se samo za
podnijete zahtjeve u zakonskom roku za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih objekata i nadalje samo kod obračuna komunalnog
doprinosa za investitore koji su ishodili akt na temelju kojeg se može
graditi sukladno zakonu tj. prije početka gradnje.
Članak 3.
U ostalim člancima Odluka o komunalnom doprinosu ostaje
neizmijenjena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
Službenom glasniku općine Brckovljani.
			
			
			

od

dana objave u

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec, v.r.

Klasa:021-05/13-01/66
Ur.broj:238/04-13-9
Dugo Selo, 24.07.2013.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
te članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik općine
Brckovljani br. 06/13.) donosi se:
I. 4.

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Članak 1.
Osniva se Stožer zaštite i spašavanje Općine Brckovljani.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanje kojim rukovodi
općinski načelnik.
Članak 2.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Brckovljani imenuju se:
1. Stjepan Horvat- načelnik Stožera
2. Žarko Miškulin- zapovjednik vatrogasne zajednice Općine
Brckovljani
3. Nikola Ronjak- ispred Policijske postaje Dugo Selo
4. Slavko Jukić- komunalni redar u Općini Brckovljani
5. Darko Batišta- član gradskog odbora gradskog društva
Crveni križ Dugo Selo,
6. Maja Milković ispred Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Zagreb
Članak 3.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka (Klasa: 021-05/0901/64, Urbroj: 238/04-09-1 od 03. rujna 2009.) kao i Izmjena i dopuna
Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje
za područje Općine Brckovljani (Klasa: 021-05/10-01/18, Urbroj:
238/04-10-08 od 22. ožujka 2010.) II. Izmjena i dopuna Odluke o
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imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje za područje
Općine Brckovljani
(Klasa: 021-05/10-01/85, Urbroj: 238/04-10-04 od 14. prosinca
2010. kao i Odluka o izmjeni članova Stožera za zaštitu i spašavanje
za područje Općine Brckovljani
(Klasa: 810-01/13-01/01, Urbroj: 238/04-13-1 od 21.01.2013.)
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Brckovljani.
Klasa: 021-05/13-01/66
Urbroj:238/04-13-01-14
Dugo Selo, 24.07.2013.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r.
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