REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/03-01/102
UR.BROJ: 2197/03-03-2
Krapinske Toplice, 30. rujna 2003.g.

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 –
pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/01 u 12/02)
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 24. sjednici održanoj 30. rujna 2003.g. donijelo
je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

I OPĆA ODREDBA
Članak 1
Ovom Odlukom odreñuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te
uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih
djelatnosti na temelju ugovora u Općini Krapinske Toplice.

II ODREðIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:
- održavanje javnih površina
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- odvodnja atmosferskih voda
- javna rasvjeta
- održavanje groblja
- održavanje i ureñenje nerazvrstanih cesta
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina obuhvaća komunalne poslove
održavanja javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, dječjih igrališta, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja kad se ti dijelovi
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a naročito održavanje prometnica,
okomite i vodoravne signalizacije, svjetleće signalizacije, održavanje natpisnih oznaka ulica i
trgova, radove na hortikulturnom ureñenju parkova i nasada, održavanje zelenila, nabava

sadnog materijala, košnja trave, popravak i zamjena košarica za smeće, održavanje javnih
klupa, prekope javnih površina i stručni nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina obuhvaća komunalne
poslove održavanja čistoće javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta
koje prolaze kroz naselje kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu, a naročito čišćenje, pranje, sakupljanje otpada sa javih površina, uklanjanje otpada
koji stvaraju prolaznici, održavanje košarica za smeće i slično.
Komunalna djelatnost odvodnja atmosferskih voda obuhvaća komunalne poslove
čišćenja i popravaka slivnika, odvodnih kanala i drugih ureñaja za odvodnju atmosferskih
voda i stručni nadzor nad tim radovima.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja,
održavanja objekata i ureñaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta
koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i ureñaja
javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova,
prigodne blagdanske dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i utroška električne energije.
Komunalna djelatnost održavanja i ureñenja nerazvrstanih cesta obuhvaća dobavu,
dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog materijala, sanaciju i popravak asfaltnog sloja,
ureñenje i održavanje sustava za odvodnju, ureñenje bankina, sjeća grmlja, obnova, popravak
i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.
Komunalna djelatnost zimsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima pod kojima se podrazumijevaju radovi
neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa za
utvrñeni režim prometa u zimskom razdoblju, a obuhvaćaju čišćenje snijega i posipavanje
cesta solju i sipinom.
Komunalna djelatnost održavanja groblja obuhvaća komunalne poslove održavanja
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, a naročito ureñenje groblja,
popravci ograda, zidova, održavanje trajnih nasada, košnja trave, ureñenje rubnika, ureñenje
staza, košarica za smeće, sakupljanje otpada, utovar i odvoz na deponiju, čišćenje snijega i
stručni nadzor nad radovima.

III UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se:
- prikupljanjem ponuda
- javnim natječajem
Prikupljanju ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinsko
poglavarstvo.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu
postupka nabave roba, usluga i ustupanju radova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za nabavu).

1. Prikupljanje ponuda
Članak 4
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponude za najmanje pet
ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinsko poglavarstvo.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za
pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 5. ove Odluke.
Postupak odabira najpovoljnije ponude provodi Povjerenstvo za nabavu, na način i po
postupku odreñenom člankom 8. ove Odluke.
2. Javni natječaj
Članak 5
Javni natječaj mora sadržavati:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način odreñivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Javni natječaj iz st. 1. ovog Članka objavljuje se u dnevnom tisku ili «Narodnim
novinama» i na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice.
Članak 6
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu, Općini Krapinske Toplice
neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom «NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ» u
roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Članak 7
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz
registra trgovačkog suda),
- potvrde BON 1 i BON 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja
(Porezna uprava, RFMIO, RZZO)
- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja
(oprema, broj djelatnika, poslovni prostor, dosadašnji poslovi),
- ovjerenu izjavu da direktor ili vlasnik (nositelj) obrta nije kažnjavan za kaznena
djela iz oblasti gospodarstva.
Članak 8
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i postupka prikupljanja ponuda pristigle
ponude otvoriti će na sjednici Povjerenstva nakon isteka roka za dostavu ponuda, koji je
ujedno i rok za otvaranje prispjelih ponuda.
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuje
predsjednik i članovi Povjerenstva.
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u Odluci o objavi javnog natječaja ili
prikupljanja ponuda smatrat će se nepravovaljanima.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će prijedlog za odabir ponude putem
Općinskog poglavarstva uputiti Općinskom vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj
će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na
natječaj.

IV MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 9
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz najnižu cijenu ponudi i bolje
uvjete plaćanja.
Članak 10
Na temelju Odluke iz članka 8. st. 5. Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske
Toplice sklapa ugovor o povjeravanju odreñenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor
- vrijeme na koje se sklapa ugovor
- vrstu i opseg poslova
- način odreñivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja
- jamstva izvršitelja o ispunjenju ugovora

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 14/00).
Članak 12
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku»
Krapinsko-zagorske županije.
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