
                       
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA MARIJA BISTRICA 
 
KLASA: 363-04/16-01/2 
URBROJ: 2113/02-03-16-5 
Marija Bistrica, 14. veljače 2016. god. 
 
 Na temelju članka 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 
94/13., 153/13. 147/14.), i članka 31. Statuta Općine Marije Bistrica (Službeni glasnik 
Općine Marija Bistrica 3/13.), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 29. sjednici 
održanoj dana 14. veljače 2016. god. donosi 
 

O d l u k u 
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja 

za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanje  javne rasvjete 
na području Općine Marija Bistrica 

 
1. Odabire se najpovoljnija ponuda u postupku javnog natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica od  
ponuditelja „ČEHA ELEKTRO“, Sportski prolaz 10, Zlatar Bistrica, OIB:27057999695, 
vlasnik Renato Čehulić u ukupnom iznosu od  5.344,24 kuna, a u skladu sa ponudbenim 
troškovnikom koji čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 
području Općine Marija Bistrica sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se na rok od 
četiri godine, te će se istim detaljno odrediti međusobna prava i obveze. 
 3. Ovlašćuje se načelnik Općine Marija Bistrica da po konačnosti i izvršnosti ove 
Odluke s odabranim ponuditeljem sklopi ugovor iz prethodnog stavka. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 Općina Marija Bistrica, kao naručitelj, provela je postupak javnog natječaja za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području 
Općine Marija Bistrica. 
 U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna  ponuda i to ponuda od 
„ČEHA ELEKTRO“, Sportski prolaz 10, Zlatar Bistrica, OIB:27057999695, vlasnik Renato 
Čehulić, koja je zaprimljena 22. veljače 2016. godine u 11:00 sati. 
 Ponuda je otvorena po isteku roka za dostavu ponuda uz prisustvo predstavnika 
naručitelja jer od ponuditelja nitko nije pristupio javnom otvaranju ponuda. 

Povjerenstvo za provedbu postupka provelo je postupak pregleda i ocjene 
ponude vezano za utvrđivanje priloga i ispunjavanje uvjeta traženih u natječajnoj 
dokumentaciji, te je isto uputilo Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda Klasa: 
363-04/16-01/2, Urbroj: 2113/02-04/1-16- 4 Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica sa 



prijedlogom najpovoljnije ponude sposobnog ponuditelja  „ČEHA ELEKTRO“, Sportski 
prolaz 10, Zlatar Bistrica, OIB:27057999695, vlasnik Renato Čehulić. 

Člankom 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 
147/14.) propisano je da nakon provedenog postupka javnog natječaja predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti 
obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju Ugovora.  

Slijedom svega naprijed iznesenog, donosi se Odluka kao u izreci. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, u skladu sa člankom 15. st. 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 
79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.). 
 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dostaviti: 
1. Ponuditelju 
2. u spis, Jedinstveni upravni odjel 


