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 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- 
pročišćeni tekst , 82/04 , 178/04, 38/09 i 79/09), članka 8. stavka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (Sl. gl. KZŽ br. 21/09), 
provedenog postupka prikupljanja ponuda i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. 
gl. KZŽ. br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 
31.03.2010.g.  donijelo je     
 
 
                O   D   L   U   K   U 
             o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje javne rasvjete 
 
 
         I 

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine 
Krapinske Toplice, u postupku prikupljanja ponuda, izabire se tvrtka ELICOM  d.o.o. iz 
Zagreba, Štefanovec 138 , na razdoblje  od  tri godine. 
 
         II 
 Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, održavanja javne rasvjete na području Općine 
Krapinske Toplice, odreñeni prikupljanjem ponuda, utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke. 
 
               O b r a z l o ž e n j e 
 Općina Krapinske Toplice, sukladno  odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, provela je postupak prikupljanja ponuda 
radi izbora osobe kojoj će se temeljem Ugovora povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti: 
održavanje javne rasvjete na području Općine Krapinske Toplice. 

U otvorenom roku za prikupljanje ponuda, na poziv za dostavu ponuda, do 
02.03.2010.g. do 14.00 sati pristiglo je pet ponuda. 

Javno otvaranje ponuda održano je dana  02.03.2010.g. u nazočnosti članova 
Povjerenstva za nabavu i ovlaštenih predstavnika ponuditelja. 

U postupku javnog otvaranja ponuda Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da su ponude 
dostavili: CEANTAR ZA GRAðEVINARSTVO d.o.o. iz Zagreba na iznos od 24.117,55 
kuna, «MIK-ELING» d.o.o. iz Zagreba na iznos od 22.025,20 kuna, MC-ELING d.o.o.  iz 
Zagreba  na iznos od 23.025,44 kune, ELICOM d.o.o. iz Zagreba na iznos od 19.842,10 kuna 



i MATEL  d.o.o. iz Zagreba na iznos od 20.925,03 kune. U cijenu ponude nije uračunat porez 
na dodanu vrijednost. 

Nakon provedenog javnog otvaranja ponuda Povjerenstvo za nabavu je provelo 
postupak pregleda, ocjene i usporedbi dostavljenih ponuda radi utvrñivanja najpovoljnije 
ponude. 

U provedenom postupku Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da je  ponuda ponuditelja 
ELICOM d.o.o. iz Zagreba  prema traženim uvjetima i zahtjevima postupka prihvatljiva 
ponuda sposobnog ponuditelja budući da ponuditelj ispunjava sve uvjete iz provedenog 
postupka sukladno Uputama natjecateljima za izradu ponude. 

Ponude ponuditelja CEANTAR ZA GRAðEVINARSTVO d.o.o. iz Zagreba,  «MIK-
ELING» d.o.o. iz Zagreba,  MC-ELING d.o.o.  iz Zagreba i MATEL  d.o.o. iz Zagreba 
Povjerenstvo je ocijenilo kao neprihvatljive budući da ponuditelji nisu  sukladno Uputama 
natjecateljima za izradu ponuda dostavili traženu dokumentaciju i dokazali svoju sposobnost 
za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet postupka. 

U daljnjem postupku Povjerenstvo za nabavu je temeljem kriterija za odabir ponude – 
prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja 
s najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave utvrdilo da je najpovoljnija ponuda 
ponuditelja ELICOM d.o.o. iz Zagreba , Štefanovec 138 na iznos od 19.842,00 kune bez 
PDV-a.  

Slijedom utvrñenog Povjerenstvo za nabavu predložilo je da se za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Krapinske Toplice, 
sukladno provedenom postupku prikupljanja ponuda izabere se tvrtka ELICOM d.o.o. iz 
Zagreba , Štefanovec 138, na vrijeme od tri godine. 

Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti odreñeni pozivom za prikupljanje ponuda, 
pobliže će se utvrditi Ugovorom, a sukladno članku 15. stavku 5. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

Slijedom iznijetoga, a temeljem članka 15. st. 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 odredbi članka 15. st. 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. 
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