
I.  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonice na području Općine Brckovljani

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za  provođenje natječaja za prodaju, zakup i          
 dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
 području Općine  Brckovljani

3. Izmjene i dopune izvješća o stanju u prostoru na području Općine Brckovljani

4. Odluka o osnivanju „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  
 Općine Brckovljani 

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu 

7. Zaključak o davanju suglasnosti za provođenje istražnih radova na lokaciji planirane  
 „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu

8. Ispravak Odluke o imenovanju ulice 

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Brckovljani

Broj: 5God. XVIII 27. lipnja 2011.
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Na temelju članka 10. stavak 3., 4. i 5. Zakona o 
trgovini ("Narodne novine" broj, 87/08.) i članka 29. 

Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 
03/09. i 08/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 24. 
sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine donijelo je 

O  D  L  U  K  U 
o određivanju mjesta prodaje izvan 

prodavaonice 
na području Općine Brckovljani

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti, načini prodaje, te mjesta 

prodaje izvan prodavaonica na području Općine brckovljani kao i 
vanjski izgled prodajnih objekata: štandova i klupa, kioska, automata 
i ostalih prodajnih objekata na javnoprometnim i drugim mjestima na 
području Općine Brckovljani.

Prodaja robe na klupama izvan tržnica, u kioscima, automatima, 
pokretnim prodavaonicama i prigodna prodaja može se obavljati 
samo na mjestima na području Općine Brckovljani koja se određuju 
ovom Odlukom, rješenjem ili odgovarajućim ugovorom koji donosi ili 
sklapa načelnik Općine Brckovljani.

Članak 2.
Prodaja robe izvan prodavaonica može se odobriti za:
- prigodnu prodaju (prodaja na sajmovima, priredbama, izložbama i 

sl.)
- prodaja na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima i sl.
- prodaja putem pokretnih prodavaonica.

II  PRIGODNA PRODAJA

Članak 3.
Prigodnom prodajom smatra se prodaja organizirana u sklopu 

održavanja sajmova, priredaba i izložbi.
Prigodnom prodajom dozvoljena je prodaja samo predmeta i robe 

koje su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija.

Članak 4.
Prigodna prodaja u pravilu se može organizirati na javnim 

površinama, te na zemljištu i u objektima u vlasništvu Općine 
Brckovljani.

Detaljnije određenje mjesta prodaje i vanjski izgled prodajnog 
objekta utvrđuje Upravni odjel Općine Brckovljani rješenjem o 
korištenju javne površine ili odgovarajućim Ugovorom.

Članak 5.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. prethodnog članka, prigodna 

prodaja može se organizirati i na zemljištu ili prostoru u vlasništvu 
trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba ukoliko 
je javna površina odnosno zemljište ili prostor u vlasništvu Općine 
Brckovljani neadekvatan za organizaciju manifestacije u okviru koje 
bi se odvijala prigodna prodaja.

Za prigodnu prodaju na zemljištu i u prostorima iz prethodnog 
stavka ovog članka organizator je u obvezi ishoditi odobrenje 
upravnog odjela Općine Brckovljani uz predočenje Ugovora o 
reguliranju obveza s vlasnikom zemljišta odnosno prostora.

III  PRODAJA NA KLUPAMA IZVAN TRŽNICE, U KIOSCIMA, 
AUTOMATIMA I SL.

Članak 6.
Prodaja na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima i sl. u 

smislu ove Odluke može imati karakter stalne i povremene prodaje.
Stalnom prodajom na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima 

i sl. smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s 
određenim tjednim vremenskim razmacima.

Registrirane trgovine koje obavljaju stalnu prodaju u smislu ovog 
članka podliježu plaćanju poreza na tvrtku.

Članak 7.
Registrirani poljoprivredni proizvođači svoje proizvode mogu 

prodavati u skladu s posebnim propisima na klupama postavljenim 
na zemljištu poljoprivrednog gazdinstva-dvorišta.

Na drugim prostorima, osim za to predviđenih, prodaja 
poljoprivrednih proizvoda nije dozvoljena.

Članak 8.
Prodaja na klupama, osim proizvoda iz prethodnog članka ove 

odluke, dozvoljena je isključivo na javnim površinama ili površinama 
u vlasništvu Općine Brckovljani.

Pod prodajom na klupama u smislu ovog članka podrazumijeva se 
prodaja čestitaka, božićnog nakita, prodaja božićnih jelki, prodaja na 
štandovima povodom vjerskih proslava (proštenja), prodaja cvijeća i 
cvjetnih aranžmana, te svijeća povodom dana Svih svetih, te druga 
slična prodaja.

Mjesto prodaje pobliže određuje Upravni odjel općine Brckovljani 
rješenjem o korištenju javne površine ili odgovarajućim Ugovorom.

Članak 9.
Registrirane trgovine mogu prigodom akcijske prodaje svoju robu 

prodavati na klupama postavljenim ispred, a na zemljištu objekta 
trgovine, u skladu s posebnim  propisima.

Članak 10. 
Prodajno mjesto za prodaju putem kioska određuje Upravni odjel 

Općine Brckovljani u skladu s odredbama posebnih Odluka Općine 
Brckovljani.

Prodaja putem kioska isključivo je trajnog karaktera.

Članak 11.
Automati za prodaju mogu se postaviti na javnoj površini, na 

zemljištu i prostorima u vlasništvu Općine Brckovljani, trgovačkih 
društava, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Prodaja putem automata ima karakter stalne prodaje u smislu ove 
Odluke.

Svaki postavljeni automat smatra se izdvojenom poslovnom 
jedinicom.

Članak 12.
Prodajno mjesto za prodaju putem automata koje je na javnoj 

površini ili je na zemljištu ili u prostoru Općine Brckovljani pobliže 
određuje Upravni odjel Općine Brckovljani rješenjem o korištenju 
javne površine ili odgovarajućim Ugovorom.

Za prodaju putem automata na prodajnom mjestu koje je u 
vlasništvu trgovačkih društava i drugih ustanova ili u privatnom 
vlasništvu, vlasnik automata u obvezi je ishoditi odobrenje Upravnog 
odjela Općine Brckovljani.

IV  POKRETNE PRODAVAONICE

Članak 13.
Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica smatra se prodaja 

mješovite robe i drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u 
skladu s odredbama posebnih propisa.

Prodaja putem pokretnih prodavaonica stalnog je i povremenog 
karaktera.

Stalnom prodajom putem pokretnih prodavaonica smatra se 
prodaja organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim 
tjednim vremenskim razmacima.

I. 1.
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Svako vozilo namijenjeno stalnoj prodaji u smislu ovog članka 
smatra se izdvojenom poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu 
jasno naznačen naziv i adresu tvrtke.

Članak 14.
Prodaja putem pokretnih prodavaonica dozvoljena je isključivo na 

javnim površinama ili površinama u vlasništvu Općine Brckovljani, 
parkiralištima i slično gdje se ne ometa odvijanje prometa pješaka i 
vozila.

Članak 15.
Prodajno mjesto pokretne prodavaonice ne može biti na manjoj 

udaljenosti od 700 metara od lokacije trgovine mješovitom robom koja 
ima lokaciju u istom naselju.

Članak 16.
Prodajno mjesto za prodaju putem pokretnih prodavaonica pobliže 

određuje Upravni odjel Općine Brckovljani Rješenjem o korištenju 
javne površine na prijedlog vlasnika  pokretne prodavaonice.

Članak 17.
Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta, kada je to predviđeno ovom 

Odlukom, podnosi se Upravnom odjelu Općine Brckovljani i mora 
sadržavati:

- naziv trgovine i vrstu robe koja se prodaje
- način prodaje (pokretna, na klupi, prigodna prodaja)
- površina potrebnog prostora za prodaju
- vrijeme prodaje
- mjesto (lokacija)
- odobrenje za rad nadležnog državnog tijela.

Članak 18.
Odobrenje Upravnog odjela Općine Brckovljani o mjestu prodaje 

sadrži:
- naziv trgovca
- mjesto prodaje
- vrijeme prodaje (broj dana i vrijeme tijekom dana)
- lokacija i dionice, satnica obilaska, vrijeme i mjesto zaustavljanja 

za prodaju robe iz pokretnih prodavaonica.

V  KAZNENE ODREDBE

Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit 

će se pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt, počinitelj prekršaja, 
koja obavlja prodaju izvan mjesta određenih rješenjem ili sklopljenim 
ugovorom, a prema člancima 4., 5., 8., 12. i 16. ove Odluke.

Za počinitelje prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka, 
odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi kažnjava se od 100,00 do 
2.000,00 kuna.

Novčanim kaznama predviđenim u stavku 1. i 2. ovog članka 
kaznit će se pravne i fizičke osobe ako nisu ishodile rješenje ili 
sklopile ugovor sa Upravnim odjelom Općine Brckovljani, a obavljaju 
djelatnost prodaje prema članku 2. ove Odluke.

VI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke provodi Državni 

inspektorat i druge inspekcije u skladu sa Zakonom, te komunalno 
redarstvo Općine Brckovljani.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom 

glasniku Općine Brckovljani.

Predsjednik Općinskog vijeća 
     Općine Brckovljani
    Božo Graberec v.r.

 

Klasa: 330-01/11-01/119
Ur.broj: 238/04-11-1
Dugo Selo, 15.06.2011.

Temeljem  članka 29. Statuta Općine Brckovljani 
(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 3/09. i 8/09.) 

Općinsko vijeće Općine Brckovljani  na  24. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donosi: 

  O D L U K U  
 o imenovanju Povjerenstva za provođenje  
natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 1.

 Povjerenstvo je imenovano od tri člana i zamjenika pravne, 
geodetske i agronomske struke.

U Povjerenstvo se imenuje:  

1. Radmila Stančić, dipl.iur. - predsjednica Povjerenstva
2.. Zvonimir Vukov, mr.sc. agronom -član
3. Ivica Lesičar, geodet- član

Zamjenici: 
1. Željka Rumora, dipl.iur- zamjenica predsjednice
2. Ivica Marinić, prof. – zamjenik člana
3. Milan Kralj, geodet, zamjenik člana 

Članak 2.
Povjerenstvo je dužno u roku od 10 dana utvrditi početne cijene za 

prodaju i  zakup poljoprivrednog  zemljišta za svaku pojedinu česticu 
iz Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o  raspisivanju javnog natječaja 
za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za područje općine Brckovljani u  k.o. Brckovljani, Hrebinec, 
Lupoglav i  Prečec, te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Brckovljani na rok do 5 godina.

Članak 3.
Po zaprimljenim ponudama Povjerenstvo otvara ponude te ih 

analizira sukladno kriterijima iz natječaja, utvrđuje najpovoljnijeg 
ponuditelja i predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o odabiru. 

Članak 4.
Na osnovi sklopljenih ugovora, o prodaji i zakupu,  Kupca odnosno 

zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo u roku 30 dana od dana 
sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg 
posjednika. 

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o 

imenovanju Povjerenstva za odabir  najpovoljnije ponude za 
prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske donesene na sjednici Općinskog vijeća Općine Brckovljani, 
28.03.2003., 01/03-01/31,Urbroj: 238/04-03-3.

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                   
Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Brckovljani
Božo Graberec v.r. 

Klasa:021-05/11-01/65
Ur.broj:238/04-11-08
Dugo Selo, 15.06.2011.

I. 2.
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Temeljem članka 47. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji  ("Narodne novine", broj 76/07., 38/09. i 55/11.) 

i članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine 
Brckovljani broj 03/09 i 08/09) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 
svojoj 24. sjednici održanoj 15.06.2011. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE 
IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU 

OPĆINE BRCKOVLJANI

Članak 1.
Ove Izmjene i dopune odnose se na Izmjene i dopune izvješća o 

stanju u prostoru Općine Brckovljani, objavljene u Službenom glasniku 
Općine Brckovljani broj 01/09. od 14. siječnja 2009. godine.

Članak 2.
U poglavlju "Prikaz planiranih prostornih planova, projekata i 

objekata" u tabeli "Prostorni planovi" iza točke 1.10. dodaju se točke:

1.11. Urbanistički plan uređenja „Gospodarske zone Potok"  
 Tedrovec: rok

          2011.-2012. godina
1.12. Ostali prostorni planovi: rok prema zahtjevima i razvojnim    
          planovima

Članak 3. 
Ove Izmjene i dopune Izvješća o stanju u prostoru Općine 

Brckovljani objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani, a 
stupaju na snagu  osmi dan od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća 
    Općine Brckovljani
    Božo Graberec v.r.

Klasa: 021-05/08-01/120
Urbroj: 238/04-11-11
Dugo Selo, 15.06.2011.

      
Na temelju članka 29. Statuta Općine Brckovljani 

(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 3/09. i 
8/09.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 24. sjednici održanoj 
15.06.2011. godine donijelo je: 

O D L U K U
o osnivanju „Gospodarske zone Potok" u 

Tedrovcu

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se "Gospodarska zona Potok" u Tedrovcu.

Članak 2.
Prostor namijenjen za „Gospodarsku zonu Potok" nalazi se južno od 

naselja Tedrovec na k.č.br. 436 i 440/1 sve k.o. Prečec sa ukupnom 
površinom od 249 054 m2          (24,9 ha).

Članak 3.
Katastarske čestice iz članka 2. ove Odluke uvrstiti će se kao 

"Gospodarska zona Potok" u Prostornom planu uređenja Općine 
Brckovljani.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana  objave u 

Službenom glasniku Općine Brckovljani.
 

Predsjednik  Općinskog vijeća 
                                                                  Općine Brckovljani

Božo Graberec v.r.
Klasa:021-05/11-01/68
Urbroj:238/04-11-1
Dugo Selo, 15.06.2011.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07., 38/09. 

i 55/11.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik 
Općine Brckovljani broj 03/09. i 08/09.) Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na svojoj  24. sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine 
donijelo je

O  D  L  U  K  U
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 

II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Općine Brckovljani 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o izradi II. 

Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani 
objavljene u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj 07/09. od 
08. prosinca 2009. godine.

Članak 2.
U članku 5. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:
"- određivanje gospodarske zone na području Općine Brckovljani."

Članak 3. 
U članku 6. iza točke 15. dodaju se točke:
- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, 
Runjaninova 2
  - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 78
  - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Zagreb, Babonićeva 121
  - HEP-prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Zagreb, Kupska 4
  - HEP-distribucija d.o.o., Sektor za razvoj, Zagreb, Gundulićeva 32
  - Hrvatske šume, Uprava za šume, Šumarija Dugo Selo, Dugo Selo, 
Mihanovićeva 3
  - Hrvatske autoceste, Sektor za razvoj i planiranje, Zagreb, Širolina 4
  - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, 
Jurišićeva 13
  - gradovi Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina i općine 
Rugvica i  Kloštar Ivanić

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom 
glasniku Općine Brckovljani.

   Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                        Općine Brckovljani

         Božo Graberec v.r.

Klasa: 350-02/09-01/210
Urbroj:238/04-11-12
Dugo Selo,15.06.2011     

   

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07., 38/09. 

i 55/11.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik 
Općine Brckovljani broj 03/09. i 08/09.) Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na svojoj 24. sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine 
donijelo je

O  D  L  U  K  U
o izradi Urbanističkog plana uređenja 

"Gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

Članak 1. 
Na osnovu ove Odluke izradit će se i donijeti Urbanistički plan 

uređenja "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu" (UPU).

Članak 2.
Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu" 

obuhvaća k.č.br. 436 i 440/1 k.o. Prečec sa sveukupnom površinom 
24,9 ha.

I. 3.
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Članak 3. 
Ocjena stanja o obuhvatu Plana dana je u Izvješću o stanju u 

prostoru Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 
01/09.). 

Cilj i programska polazišta Plana dana su u IV. poglavlju Izvješća 
o stanju u prostoru Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine 
Brckovljani broj 01/09.), a svrha je stvaranje uvjeta razvoja Općine 
Brckovljani na načelima održivog razvoja.

Članak 4.
Stručne podloge (sociološke, demografske, ekološke, energetske, 

graditeljske, hortikulturne, estetske i druge) i stručna rješenja potrebna 
za izradu Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Potok u 
Tedrovcu" prikupit će se sukladno propisima od ustanova i tijela koja 
su nadležna za pojedine javne djelatnosti ili ovlasti prema članku 79. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07. i 
38/09.), te eventualno i druge pravne osobe ili tijela za koje se tijekom 
izrade Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Potok u 
Tedrovcu" utvrdi da imaju interes koji bi trebao uvažiti kod donošenja 
Plana.

Članak 5.
Popis tijela i osoba određenim posebnim propisima koja daju 

zahtjeve, podatke, planske smjernice i propisane dokumente iz 
područja svog djelokruga, a za potrebe izrade Urbanističkog plana 
uređenja "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu":

- Ministartsvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja, 
Zagreb, Republike Austrije 20

- Ministarstvo kulture RH, Uprava za kulturne baštine, konzervatorski 
odjel, Zagreb, Mesnička 49

- Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

- Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 72

- Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 
i zaštitu okoliša, Ispostava Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 1

- Državna geodetska uprava, PU katastar Zagreb, Ispostava Dugo 
Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 1

- MUP PU Zagrebačka, Sektor pravnih poslova, inspekcijskih i 
poslova civilne zaštite, Zagreb, Petrinjska 30

- Hrvatske vode VGO sliva Lonja-Zelina, Ispostava Dugo Selo, 
Dugo Selo, Zagrebačka 35

- Hrvatske ceste, Zagreb, Vončinina 3
- Županijska uprava za ceste, Zagreb, Remetinečka cesta 3
- Hrvatske željeznice, Sektor razvoja i planiranja investicija, Zagreb, 

Mihanovićeva 12
- HEP, Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Dugo Selo, Domobranska 

14a
- HT-Telekomunikacijski centar Zagreb, Zagreb, Savska cesta 32
- Dukom d.o.o., Dugo Selo, Josipa Zorića 70
- Komunalac Brckovljani d.o.o., Dugo Selo, Josipa Zorića 1 
- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, 

Runjaninova 2
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, 

Ulica grada Vukovara 78
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 

Zagreb,  Babonićeva 121
- HEP-prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Zagreb, Kupska 4.
- HEP-distribucija d.o.o., Sektor za razvoj, Zagreb, Gundulićeva 32
- Hrvatske šume, Uprava za šume, Šumarija Dugo Selo, Dugo Selo, 

Mihanovićeva 3
- Hrvatske autoceste, Sektor za razvoj i planiranje, Zagreb, Širolina 4
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, 

Jurišićeva 13
- gradovi Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina i općine 

Rugvica i Kloštar Ivanić

Za izradu Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Potok 
u Tedrovcu" koristiti će se postojeće podloge i to:

- Prostorni plan uređenja Općine Brckovljani
- Prostorni plan Zagrebačke županije
- Ortofoto snimke područja Općine Brckovljani

- Digitalizirane katastarske karte područja Općine Brckovljani
- Topografske karte područja Općine Brckovljani

Članak 6.
Izrada i donošenje Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske 

zone Potok u Tedrovcu" provesti će se u Zakonom propisanim 
rokovima što će se utvrditi u Ugovoru sa izrađivačem Plana.

Članak 7.
Do donošenja  Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone 

Potok u Tedrovcu" zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru obuhvata UPU-a.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom 

glasniku Općine Brckovljani.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Općine Brckovljani
   Božo Graberec v.r.
Klasa: 021-05/11-01/65
Ur.broj:238/04-11-13
Dugo Selo,15.06.2011.
       

 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Brckovljani 

(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 03/09. i 08/09.) 
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 

24. sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine donijelo je 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o davanju suglasnosti za provođenje 

istražnih radova 
na lokaciji planirane gospodarske zone 

u Tedrovcu 
("Gospodarska zona Potok")

Članak 1.
II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine 

Brckovljani, koje izmjene i dopune su u postupku izrade i donošenja, 
planira se formiranje nove gospodarske zone na području Općine 
Brckovljani, a koja zona se nalazi jugozapadno od naselja Tedrovec.

Članak 2.
Sukladno odredbama članka 21. Zakona o otpadu (Narodne 

novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), daje se suglasnost za 
provođenje istražnih radova na lokaciji planirane gospodarske zone 
u Tedrovcu (GZ Potok), a u svrhu određivanja lokacije Županijskog 
centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Zagrebačke županije. 

Članak 3.
Ukoliko se istražnim radovima utvrdi prihvatljivost lokacije za 

smještaj Županijskog centra za gospodarenje otpadom, Općina 
Brckovljani suglasna je da se navedena lokacija odredi kao Županijski 
centar za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije, sukladno 
zakonom propisanoj proceduri.

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Općine Brckovljani.

Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Brckovljani
  Božo Graberec v.r.

Klasa:021-05/11-01/65
Urbroj: 238/04-11-14
Dugo Selo, 15.06.2011.

I. 7.
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Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom 
utvrđene su pogreške u Odluci o imenovanju ulice 

objavljene u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj  01/11. od 
27. siječnja 2011. godine i daje se: 

 ISPRAVAK ODLUKE O IMENOVANJU ULICE 

 Članak 1.

U članku 1. katastarske čestice br. 1549/3 i 1547/21 u k.o. Brckovljani 
(javna prometna površina- nerazvrstana cesta) u gospodarskoj zoni 
Božjakovina imenovane u Gospodarsku ulicu dodaje se riječ “u 
naselju Brckovljani”

Članak 2.
Ovaj ispravak objavit će se u službenom glasniku općine Brckovljani

Predsjednik Općinskog vijeća 
  Općine Brckovljani
 Božo Graberec v.r.

Klasa: 021-05/10-01/88
Urbroj: 238/04-10-05
Dugo Selo, 15.06.2011.
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