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Zlatar, 14.12.2017. 

 

 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 14. stavak 1. Odluke o obavljanju komunalnih 

djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Zlatar („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br. 24/10), provedenog postupka javnog natječaja od 29.10.2017. i članka 27.  

Statuta  Grada Zlatara («Službeni  glasnik Krapinsko – zagorske  županije»  br.36A/13) 

Gradsko vijeće Grada Zlatara, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara, na 5. sjednici, 

održanoj 14. prosinca godine, donijelo je 

  

O D  L  U  K  U 

o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu 
 na području Grada Zlatara na temelju ugovora 

 

1. Grad Zlatar povjerava obavljanje komunalnih poslova opskrbe električnom 

energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara 

- trgovačkom društvu HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 

10000 Zagreb, OIB 63073332379, na razdoblje od 4 godine. 

 

2. Uvjeti za obavljanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu 

rasvjetu na području Grada Zlatara, određeni Odlukom o prikupljanju ponuda 

javnim natječajem za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području 

Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/30, URBROJ: 2211/01-02-17-1), pobliže će 

se odrediti Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke. 

 

Obrazloženje: 

 

 Grad Zlatar je u skladu s Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog 

značenja za Grad Zlatar proveo postupak prikupljanja ponuda javnim natječajem radi izbora 

osobe kojoj će se temeljem ugovora povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti, komunalnih 

poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara 

za razdoblje od 4 godine, sukladno obrascu ponude. 

 U otvorenom roku za prikupljanje ponuda ponudu su dostavila dva ponuditelja. 

Javno otvaranje ponuda održano je 17.11.2017. u 09.00 sati u nazočnosti Povjerenstva za 

provedbu javnog natječaja za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području 

Grada Zlatara, koje je u postupku javnog otvaranja ponuda utvrdilo da su ponude dostavili: 



- CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, Zagreb, OIB 50388109754. Ponuda 

je prihvatljiva, sposobnog ponuditelja jer sadrži sve isprave tražene u 

dokumentaciji za prikupljanje ponuda. Cijene su ponuđene prema priloženom 

cjeniku – ukupna cijena za četiri godine + PDV = 874.254,48 kn. 

 i 

- HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB 

63073332379. Ponuda je prihvatljiva, sposobnog ponuditelja jer sadrži sve isprave 

tražene u dokumentaciji za prikupljanje ponuda. Cijene su ponuđene prema 

priloženom cjeniku – ukupna cijena za četiri godine + PDV = 862.518,20 kn. 

 Temeljem naprijed navedenog Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za opskrbu 

električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara predložilo je Gradskom 

vijeću Grada Zlatara da kao najpovoljniju ponudu izabere ponudu 

- HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb 

 i da donese Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara temeljem pisanog 

ugovora. 

 Uvjeti za obavljanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu 

rasvjetu na području Grada Zlatara, određeni Odlukom o prikupljanju ponuda javnim 

natječajem za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Zlatara 

(KLASA: 363-01/17-01/30, URBROJ: 2211/01-02-17-1), pobliže će se odrediti Ugovorom o 

povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke, a sukladno članku 15. stavku 5. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14). 

Slijedom iznijetog, a temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

odlučeno je kao u izreci Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno 

članku 15. stavku 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za 

pružanje pravne pomoći. 

Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno 

tijelo. 

 

                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                  Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr. 

 

 

 

Dostaviti: 

1. CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, Zagreb 

2.  HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 

3. Jedinstveni upravni odjel 

− Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti, 

− Odsjek za proračun i financije, 

4. Evidencija, 

5. Arhiva. 


