
Na temelju članka 15. stavka 2. 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.), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 8. sjednici održanoj 1. 
prosinca 2009. godine donosi  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Grada Zaboka 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 17/05.) 
u članak  2. stavak 1. mijenja se tako da glasi: 

"- održavanje nerazvrstanih cesta i 
             - javna rasvjeta.  

Članak 2. 
U članku 3. stavku 2. i. 3. brojka "200.000,00" zamjenjuje se brojkom "300.000,00". 
 

Članak 3. 
U članku 4. Odluke riječi "Gradsko poglavarstvo grada Zaboka" zamjenjuju se 

riječima "gradonačelnik Grada Zaboka". 
 

Članak 4. 
U članku 6. stavak 4. Odluke mijenja se tako da glasi: 
"U slučaju da se na javni natječaj ne javi niti jedan ponuditelj, kao i u slučaju da niti 

jedna od pristiglih ponuda ne bude prihvatljiva, natječaj će se ponoviti."  
 

Članak 5. 
Članak 8. Odluke mijenja se tako da glasi: 
"Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće:  

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar ili odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet natječaja - ne stariju od 6 mjeseci od dana slanja poziva za dostavu 
ponude, odnosno od dana objave javnog natječaja u tisku 
- ispunjeni obrazac ponude i troškovnika za komunalnu djelatnost koja je predmet natječaja 
- potvrdu porezne uprave o stanju duga kojom mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja 
svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - ne stariju od 
30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno objave natječaja u tisku  
- potvrdu Naručitelja kojom mora dokazati da nema dugovanja prema Gradu Zaboku – ne 
stariju 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno objave natječaja u tisku  
- dokaz o solventnosti koji se odnosi na glavni račun ponuditelja izdan od bankarskih ili 
drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta - ne 
stariji od 60 dana od slanja poziva za dostavu ponude, odnosno objave natječaja u tisku. 
Ponuditelj mora dokazati da mu račun nije bio u blokadi više od 15 dana u prethodnih 6 
mjeseci od dana sastavljanja obrasca. 
- izjavu da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, 
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba 



obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, 
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje 
protuzakonito dobivenog novca - ne stariju od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu 
ponude, odnosno objave natječaja u tisku. 
Izjavu daje  osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o 
pravnoj osobi, za gospodarski subjekt s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili 
nadležnog tijela u kojem slučaju odgovorna osoba daje izjavu za sebe i za pravnu osobu,  
- izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će raditi na 
poslovima koji su predmet natječaja 
- izjavu o raspolaganju opremom koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti 
- popis ugovora o radovima koji su predmet natječaja izvedenih tijekom posljednjih 5 godina 
s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi predmetnih radova (min. 2 potvrde 
naručitelja) 
- izjavu da će naručitelju, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti zadužnicu kao jamstvo za 
uredno izvršenje ugovora u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora, te da će prije isplate 
okončane situacije/računa, dostaviti zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora 
 

Članak 6. 
U članku 9. stavcima 5., 9. i 10. Odluke riječi "Gradsko poglavarstvo grada Zaboka" 

zamjenjuju se riječima "gradonačelnik Grada Zaboka". 
                                                 

Članak 7. 
Na ugovore sklopljene prema Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju pisanog ugovora na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" 17/05.) primjenjuju se odredbe te Odluke. 

 
Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije". 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA  
 

KLASA: 363-02/09-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-09-3 
U Zaboku, 1. prosinca 2009. 
 

              PREDSJEDNIK  
   Gradskog vijeća 
 

                         Petar Lež, oec. 
 



 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
    financije i javne potrebe, ovdje, 
2. Stručno povjerenstvo za  koncesiju, ovdje, 
3. Za objavu u «Službenom glasniku KZŽ», 
4. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
    Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
5. Za zbirku akata, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 
 


