
                           
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

                     

KLASA: 021-05/14-01/23 

URBROJ: 2140/05-14-1 

Gornje Jesenje, 14. srpnja 2014. 

 

Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 

broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 9. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/06, 21/09 i 13/14) Općinsko vijeće 

Općine Jesenje na 10. sjednici održanoj dana 14. 07. 2014. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja 

na području Općine Jesenje 

 

 

I. 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje povjerava se 

trgovačkom društvu ŠČAPEC-PROMET d.o.o., Đurmanec 237, OIB: 35919902107, na 

vrijeme od četiri godine. 

 

II. 

Međusobna prava i obveze između Općine Jesenje i trgovačkog društva ŠČAPEC-PROMET 

d.o.o., Đurmanec 237, temeljem ove Odluke, urediti će se ugovorom. 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Općinski načelnik Općine Jesenje, sukladno članku 13.a stavku 3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora na području Općine jesenje (dalje u tekstu: Odluka) donio je odluku 

o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području 

Općine Jesenje. 

Poziv za dostavu ponuda upućen je na četiri adrese s rokom za dostavu ponuda 20. lipnja 

2014. godine do 14,00 sati. U označenom roku ponude su dostavila trojica pozvanih 

ponuditelja: KRAKOM d.o.o. Krapina, Gajeva 20, ŠČAPEC-PROMET d.o.o., Đurmanec 237 

i TRGOVINA, STOLARIJA I USLUGE vl. VESNA FLORJAN, Radoboj, Gorjani Sutinski 

75. 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda je dana 20. lipnja 2014. godine u 14,00 sati u 

prisutnosti ovlaštenih predstavnika dvojice ponuditelja otvorilo ponude, a 23. lipnja 2014. 

godine izvršilo analizu ponuda. 

Analizom ponuda utvrđeno je da su prihvatljive ponude, dakle ponude koje potpuno 

udovoljavaju svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za dostavu ponuda, dostavili 



ŠČAPEC-PROMET d.o.o., Đurmanec 237 i TRGOVINA, STOLARIJA I USLUGE vl. 

VESNA FLORJAN, Radoboj, Gorjani Sutinski 75. Prema kriteriju odabira utvrđenom 

člankom 10. stavak 1. Odluke, prema kojem se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda s 

najnižom cijenom, Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda predložilo je odabir 

trgovačkog društva ŠČAPEC-PROMET d.o.o., Đurmanec 237 za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje. 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se 

podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8 u roku od 30 dana od dana 

primitka ove Odluke. 

 

       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
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