
 
 

         
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
KLASA: 363-02/09-01/27 
UR.BROJ:2197/03-09-1 
K.Toplice, 18.02.2009. 
 
 
 
        
 Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 3. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora («Službeni glasnik» 
Krapinsko-zagorske županije br.11/03) i članka 41. Statuta Općine Krapinske Toplice 
(«Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br. 16/01, 12/02 i 6/08) Općinsko 
poglavarstvo Općine Krapinske Toplice na 67.  sjednici održanoj  18.02.2009.g. donijelo je 
 
 
     O  D  L  U  K  U 
      o objavi ponovljenog javnog natječaja za obavljanje  

komunalnih djelatnosti na području Općine Krapinske Toplice 
 
 

1. Općina Krapinske Toplice objaviti će ponovljeni javni natječaj za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja i ureñenja nerazvrstanih cesta, a koja obuhvaća 
poslove održavanja cestovnih površina na područje Općine Krapinske Toplice, za 
razdoblje od godine dana. 

2. Postupak ponovljenog javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za nabavu, te će 
kompletan materijal s prijedlogom za odabir ponude putem Općinskog 
poglavarstva uputiti Općinskom vijeću u svrhu donošenja Odluke o izboru. 

3. Ponude na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u 
Narodnim Novinama, a koji je i rok za javno otvaranje ponuda. 

4. Sastavni dio ove Odluke je tekst javnog natječaja, troškovnik radova, obrazac 
ponude i upute natjecateljima za izradu ponude. 

 
 
 

Predsjednik Općinskog poglavarstva: 
 Mr. sig. Vladimir Huzak 

 
 
 
 



Dostaviti: 
1. Za objavu u Narodnim Novinama, 
2. Općinski načelnik, ovdje 
3. Jedinstveni upravni odjel – pročelnik 

      -  računovodstvo 
4. Oglasna ploča, ovdje 
5. Povjerenstvo za nabavu, n/p predsjednika 
6. Službenik za informacije, ovdje 
7. Radio Kaj, Krapina 
8. Radio Hrvatsko zagorje, Krapina 
9. Večernji list, dopisništvo Krapina 
10. HTV, dopisništvo Krapina 
11. Zbirka akata 
12. prilog zapisnika 
13. pismohrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
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« Općina Krapinske Toplice, Općinsko poglavarstvo na temelju članka 15. stavak 3.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 
178/04) i članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br. 11/03) objavljuje 
 
                                                        P O N O V L J E N I 

J A V N I    N A T J E Č A J 
                     za obavljanje komunalne djelatnosti 
 

1. Predmet natječaja: održavanje cestovnih površina na području Općine Krapinske 
Toplice.  

2. Vrijeme sklapanja ugovora:  jedna godina 
3. Ponudbeni troškovnik, s količinama i vrstama radova, kao i  dokumentacija uz natječaj 

može se podići radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske 
Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.  

4. Rok za dostavu ponuda: 16.03.2009.g._ do 15.00  sati. 
Ponuda se dostavlja u dvostruko zapečaćenom omotu, neposredno ili putem pošte 
preporučeno, s naznakom «NE OTVARAJ – ponuda za održavanje cestovnih 
površina»,  na adresu Općina Krapinske Toplice,  A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice 

5. Rok važenja ponude: 60 dana od roka za podnošenje ponuda 
6. Nepravodobno dostavljene ponude, nepotpune ponude i ponude koje nisu dostavljene 

na originalnom troškovniku , neće se razmatrati. 
7. Javno otvaranje ponuda obaviti će se u prostorijama Općine Krapinske Toplice dana 

16.03.2009.g. s početkom u  15.00 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni  
ovlašteni predstavnici ponuditelja koji svoja ovlaštenja dokazuju u pisanom obliku 

8. Kriterij za odabir – prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom i boljim uvjetima 
plaćanja .   

9. Općina Krapinske Toplice pridržava pravo da može poništiti natječaj u bilo koje 
vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakve odgovornosti prema 
ponuditeljima. 

10. Odluku o izboru donosi Općinsko vijeće.  Svi ponuditelji biti će pismeno obaviješteni 
o rezultatima natječaja. 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE» 

   
  



 


