
                          
 
 Na temelju članka 9. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 17/05. i 28/09.), članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 30. Statuta Grada Zaboka 
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka 
na 20. sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine donosi 
 

ODLUKU O IZBORU OSOBE 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 

– održavanje javne rasvjete na području Grada Zaboka  
u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2014. godine 

 
 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda 
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području 
Grada Zaboka u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2014. godine na temelju pisanog ugovora 
izabire ponudu ponuditelja ELICOM d.o.o., Zagreb, Štefanovec 138. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 215.198,00 kuna bez PDV-a 
godišnje, odnosno 860.792,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 90 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Gradonačelnik Grada Zaboka je 13. rujna 2010. godine donio Odluku o objavi 
prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na 
području Grada Zaboka u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2014. godine. 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i provedbu javnog natječaja kojeg je 
imenovalo Gradonačelnik Grada Zaboka provelo je postupak prikupljanja ponuda za 
obavljanje predmetnih komunalnih poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese  
ponuditelja: "ELICOM" d.o.o. iz Zagreba, "ELMO" iz Pavlovca Zabočkog i "ŠČUKANEC" 
iz Velikog Trgovišća. 
 Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora na području Grada Zaboka prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno 
udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim Pozivom, dok se najpovoljnijom ponudom 
smatra prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom.  

U otvorenom roku  pristigle su ponuda ponuditelja "ŠČUKANEC", Veliko Trgovišće, 
Trg S. Tuđmana 3 i "ELICOM" d.o.o., Zagreb, Štefanovec 138.  
 Javno otvaranje ponuda provedeno je 26. listopada 2010. godine.  
 Analizom ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja ELICOM d.o.o. prihvatljiva i 
računski ispravna, dok ponuda ponuditelja ŠČUKANEC nije prihvatljiva - nepravovaljana je 
budući da ne udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim Pozivom za dostavu ponude. 
 Temeljem navedenoga Povjerenstvo je predložilo Gradonačelniku da se za obavljanje 
predmetnih komunalnih poslova odabere ponuda ponuditelja ELICOM d.o.o. iz Zagreba, 



budući da je ista prihvatljiva i najpovoljnija, te da utvrdi prijedlog odluke o izboru osobe kojoj 
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na temelju ugovora 
i da isti uputi Gradskom vijeću radi donošenja. 
 Gradonačelnik Grada Zaboka je 27.10.2010. godine utvrdio Prijedlog odluke o izboru 
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih komunalnih poslova na temelju pisanog 
ugovora, te isti uputio Gradskom vijeću Grada Zaboka radi donošenja Odluke o izboru osobe 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području 
Grada Zaboka u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2014. godine. 
 Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 Pouka o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti 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.  
 
KLASA: 363-01/10-01/146 
URBROJ: 2197/01-02-10-10 
Zabok, 28. listopada 2010. 
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           Gradskog vijeća 
                      Zoran Krajačić 
 
 
   
 
 
DOSTAVITI: 
1. "ŠČUKANEC", Veliko Trgovišće, Trg S. Tuđmana 3 
2. "ELICOM" d.o.o., Zagreb, Štefanovec 138 
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo  
    i javne potrebe, ovdje 
4. Za prilog zapisniku 
5. Za zbirku akata 
6. Pismohrana. 


