
                              
   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-05/14-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-14-9 

Sveti Križ Začretje, 25.04.2014. 

 

P O Z I V 

NA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 

 

Sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje, koja će se održati: 

 

 

u utorak, 29.04. 2014. godine u 19.00 sati  
 

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Križ Začretje 

 Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 28. ožujka 2014. godine; 

2. Vijećnička pitanja; 

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za: 

a) dobavu, prijevoz i razastiranje kamenog materijala 

b)  izvođenje zemljanih radova 

c) obavljanje poslova održavanja i čišćenja Trga h. k. Jelene i prilaznih ulica 

d) obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina (košnja uz javne  

prometnice) 

e) održavanje javne rasvjete 

4. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti križ Začretje za 2014. 

godinu 

5. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje,  

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Napomena: 

 Molimo Vas da se zbog važnosti odazovete ovoj sjednici, a u slučaju eventualne spriječenosti 

javite na broj telefona 049/227-764. 

   

 

 

      Za točnost otpravka                                                                       PREDSJEDNIK  

     v.d. PROČELNIKA                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA  

         Jasminka Lasić                                                         Stjepan Ciglenečki v.r. 
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Dostaviti: 

1. Stjepan Ciglenečki, Ciglenica Zagorska 24 D 

2. Josip Majsec, Štrucljevo 16 a 

3. Mirko Šivalec, Temovec 41 

4. Senka Vorih, Ulica Ljudevita Gaja 9, Sveti Križ Začretje 

5. Nenad Veček, Švaljkovec 7/A 

6. Vinko Švigir, Galovec Začretski 43 a 

7. Ivan Šaić, Pustodol Začretski 48 

8. Josip Mišak, Kozjak Začretski 38 

9. Ratko Mušica, Školska ulica 14, Sveti Križ Začretje 

10. Dražen Čvek, Vrankovec 5/b 

11. Siniša Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8, Sveti Križ Začretje  

12. Ivan Kuhar, Vrankovec 84 

13. Ivan Majsec, Štrucljevo 58 

14. Ivan Mlinarić, Dukovec 26 

15. Stjepan Vukić,  Ciglenica Zagorska 1 

 

16. Marko Kos,ovdje 

17. Ivica Roginić, ovdje 

18. Jasminka Lasić, ovdje 

19. Lidija Jerneić, ovdje, 

20. Radio  Zabok, M. Gupca 74, 

21. Radio Krapina, Šetalište hrv. nar. preporoda 13 

22. Radio Stubica, Toplička cesta 5 

23. Radio “Kaj”, Frana Galovića bb, Krapina, 

24. Dopisništvo Večernjeg lista, Krapina, 

25. Zagorski list,  

26. Pismohrana,ovdje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z A P I S N I K 

 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje održane 28. ožujka 2014. godine u 

vijećnici Općine Sveti Križ Začretje, s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Stjepan Ciglenečki, Josip Majsec, Mirko Šivalec, Senka Vorih, Nenad Veček, Vinko 

Švigir, Ivan Šaić, Josip Mišak, Ratko Mušica (dolazi na sjednicu u 19,20 h u vrijeme izlaganja  

točke 1.), Dražen Čvek, Ivan Kuhar, Ivan Majsec, Ivan Mlinarić, Stjepan Vukić (napušta 

sjednicu u 20,04 h nakon točke 1.).  

 

SJEDNICI NIJE NAZOČAN: Siniša Belanović (op) 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČNI: 

1. Predstavnici tvrtke Zagorski metalac d.o.o.: 

- Tomislav Rajić, direktor 

- Tomislav Vreš, arhitekt 

- Karla Brzović, konzultantica tvrtke Zagorski metalac d.o.o. 

2. Marko Kos, dipl.oec., Općinski načelnik, 

3. Ivica Roginić, zamjenik načelnika, 

4. Jasminka Lasić, oec, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 

5. Mirjana Šimag, računovođa, 

6. Natalija Jerneić, zapisničar, 

7. Franjo Kučko, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice, 

8. Sandra Tumpa, djelatnik na stručnom osposobljavanju 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je 

sjednici prisutno 13 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Predlaže da se dnevni red dopuni s točkom: 

1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije 

obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje 

 

Bez rasprave, jednoglasno usvaja se dopunjeni : 

 

D n e v n i   r e d 

 

7. Informacije o uređenju kompleksa nekadašnje staje i gospodarskog dijela 

vlastelinstva dvorca Sveti Križ Začretje,  

8. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane  godine 30. siječnja 

2014. godine; 

9. Vijećnička pitanja; 

10. Izvješća za 2013. godinu: 

a)  Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu 

b)  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokriću manjka iz 2013. i 

prethodnih godina   

c)  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

d)  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

e)  Izvješće o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz 

Plana gospodarenja otpadom 

11. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 12.06.-31.12.2013. godine 

12. Sustav zaštite i spašavanja: 

a)  Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Križ Začretje 

za 2013. godinu 



b)  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sveti Križ Začretje u 2014. godini 

13. Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje: 

a) Izvješće o radu za 2013. godinu 

b) Program rada za 2014. godinu 

14. Donošenje: 

a)  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

b)  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 

15. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama, 

16. Donošenje Odluke o uključivanju Općine u projekt „Općina – prijatelj djece“ 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije 

obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje, 

18. Pitanja i prijedlozi. 
 

Točka 1. 

Informacija o uređenju kompleksa nekadašnje staje i gospodarskog dijela vlastelinstva 

dvorca Sveti Križ Začretje 

 

Tomislav Rajić, direktor Zagorskog metalca d.o.o., predstavlja projekt rekonstrukcije, 

prenamjene i dogradnje nekadašnjih staja i gospodarskog dijela vlastelinstva dvorca Sveti Križ 

Začretje pod nazivom „0-99 centar za sve generacije“. Kompleks se sastoji od restorana, 

multifunkcionalne dvorane, wellness centra, info i prijamnog punkta, nekoliko manjih dvorana, 

smještajnog dijela koji se sastoji od nekoliko dvokrevetnih soba i apartmana, te prostora za 

poliklinike. Unutar kompleksa predviđena je dogradnja dječjeg vrtića bruto površine cca 750 

m², koji se sastoji od 4 vrtićke odnosno jasličke jedinice, sanitarija, garderoba, prostora uprave 

te velikih igrališta ispred jedinica. Nadalje navodi da je ovo tek ideja i prijedlog projekta, ništa 

od navedenog nije obavezno i sve je podložno izmjenama. Mišljenja je da je dječji vrtić vrlo 

atraktivan dio projekta. Voljeli bi da i Općinsko vijeće podrži ovaj projekt, sve sugestije ili 

ograničenja su dobrodošle i biti će prihvaćene. Projekt će biti kandidiran za sredstva iz Fondova 

EU. Do sada su izvedeni radovi na uklanjanju nekih naknadno dograđenih objekata. Bez 

ulaganja predmetna građevina će se s vremenom srušiti. Izgradnjom ovog kompleksa kvaliteta 

života mještana Svetog Križa Začretja bila bi daleko veća. 

Tomislav Vreš, arhitekt koji radi na ovom projektu prikazuje prezentaciju o istome. 

 

Vijećnik Ratko Mušica dolazi na sjednicu u 19,20 sati. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 14 vijećnika. 

 

Načelnik navodi da vezano uz ovaj objekt ozbiljnijih investitora nije bilo u posljednjih 

nekoliko godina. 

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje za koje vremensko razdoblje bi objekti mogli bili za 

uporabu, koliko će se zaposliti radnika, te koji je rok isplativosti cijelog kompleksa. 

Tomislav Rajić navodi da konkretnih odgovora na ova pitanja još nema, ovo je tek ideja, 

nakon dobivene suglasnosti od strane Općinskog vijeća išlo bi se u izradu detaljnijih 

ekonomskih analiza, te bi na jednoj od narednih sjednica mogli dati konkretnije odgovore. 

Objekt je očišćen iznutra, nastavlja se s radovima na vanjskom čišćenju, sve su to pripremni 

radovi za daljnja ulaganja. Ovakvi projekti imaju velike šanse za sufinanciranje iz Fondova EU. 

Ovo smo prepoznali kao dobru investiciju te osim što bi izgradili dječji vrtić, obnovili bi objekt 

koji ima veliku kulturološku i povijesnu vrijednost. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje koja bi bila cijena boravka djece u vrtiću te bi li to 

značilo poskupljenje za građane. 

Tomislav Rajić odgovara da će to detaljnije razraditi za sljedeći put. Također navodi da će 

se, ako dođe do izgradnje dječjeg vrtića, ugovorom definirati način upravljanja dječjim vrtićem. 

Vijećnik Ivan Šaić je mišljenja da bi odluku o tome je li ovo vijeće za ili protiv ove 

investicije trebalo donijeti na nekoj drugoj sjednici kada projekt bude detaljnije razrađen. 

Vijećnik Dražen Čvek navodi da je projekt vrlo zanimljiv i u dijelu vrtićkih i jasličkih 

kapaciteta i u skladu je s interesima Svetog Križa Začretja. Svjesni smo nemogućnosti 



financiranja izgradnje novog dječjeg vrtića, stoga je ovo prilika da se kroz javno privatno 

partnerstvo i ovo pitanje riješi. Mišljenja je da bi izgradnja većeg dječjeg vrtića prema 

projektima i građevinskoj dozvoli koje Općina ima, uzrokovala puno višu cijenu boravka u 

dječjem vrtiću od sadašnje. 

Vijećnik Stjepan Vukić navodi da je ovakva investicija pohvalna i prihvatljiva. Vrtić je ovdje 

prateći sadržaj, ali nama je najinteresantniji. Postavlja pitanje može li se vrtić predvidjeti na 

lokaciji gdje Općina ima građevinsku dozvolu. 

Tomislav Vreš odgovara da je to teško izvedivo jer je dječji vrtić vezan uz druge objekte. 

Načelnik navodi da smo ovih dana dobili suglasnost ravnatelja za korištenje praznog stana 

u Osnovnoj školi, zatim dobili smo usmenu ponudu Poljoprivredne zadruge za kupnju zgrade 

restorana „Dunav“ za potrebe dječjeg vrtića, ali niti jedan projekt nije bio ovako detaljno i 

ozbiljno prezentiran. 

 

Vijećnik Stjepan Vukić napušta sjednicu u 20,04 sati. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 13 vijećnika. 

 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 30. siječnja 2014. godine 

 

Bez rasprave jednoglasno se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 30. siječnja 2014. godine u 

tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Vijećnička pitanja 

 

Načelnik odgovara na pitanje vijećnika Ivana Majseca, postavljeno na prošloj sjednici te 

navodi da su radovi na obrezivanju granja na javnim površinama započeli, no obzirom na 

probleme koje Poljoprivredna zadruga ima, isti se odvijaju sporije. 

Vezano uz uređenje prostora uz NK Jedinstvo i Ski klub navodi da se pojavila nova liga – 

hokej na travi. Hokejski savez osigurao bi, uz naknadu prijevoza, umjetnu travu, pa sukladno 

tome treba definirati uređenje tog prostora, a pojavila se i ideja Hrvatskog nogometnog saveza 

sa mogućnošću donacije trave. 

Vijećnik Vinko Švigir postavlja pitanje koliki udio ima Općina u Zagorskom metalcu. 

Načelnik odgovara da Općina ima 19% u vlasničkom udjelu Zagorskog metalca. 

 

 

Točka 4. 

a) Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu 

b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokriću manjka iz 2013. i 

prethodnih godina 

c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

d) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

e) Izvješće o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana 

gospodarenja otpadom 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po podtočkama a), b), c) i d). Navodi da je u 

posljednjem stavku točke 4. d) „Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2013. godinu“ potrebno ispraviti grešku u prijepisu sveukupnog 



iznosa utrošenog po navedenom Programu tako da umjesto iznosa od 1.505.373,12 kn treba 

stajati 1.414.628,33 kn.   

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po podtočci e). 

 

Vijećnik Ivan Šaić navodi da je dosta čudno da građani moraju razvrstavati otpad u dvije 

kante, a onda tvrtka Eko flor skuplja sve u isti kamion. 

Načelnik odgovara da u nekim naseljima skupljaju otpad odvojeno, a u nekim sve zajedno 

te se nada da će taj problem riješiti nadležna inspekcija. Također, stalnim mijenjanjem uvjeta 

zbrinjavanja i termina odvoza zbunjuju građane. Na navedene nedostatke su upozoreni od stane 

općine. 

Vijećnik Dražen Čvek vezano uz Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu navodi da 

realizacija proračuna nije prihvatljiva jer prihodi i rashodi nisu uravnoteženi. Nadalje navodi 

da su potraživanja na dan 31.12.2012. godine i na dan 31.12.2013. godine otprilike ista, a stanje 

obveza na dan 31.12.2013. godine je za cca 430.000,00 kuna veće. Dospjele obveze na kraju 

2012. godine bile su 703.163,00 kn, a na kraju prošle godine one iznose 1.291.000,00 kn. U 

odnosu na 2012. godinu znatno su se povećala potraživanja za poreze. Sve navedeno ukazuje 

na mogućnost pojave problema financiranja obaveza u 2014. godini. Prošle godine vijeće je 

donijelo odluku o pokriću manjka u 2014. godini. Iz prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata 

poslovanja i načinu pokrića manjka iz 2013. i prethodnih godina vidljivo je da se manjak neće 

uspjeti pokriti u 2014. godini, već s polovicom iznosa opterećujemo proračun za 2015. godinu. 

Smanjene su i pomoći iz drugih proračuna. 

Načelnik odgovara da je u 2013. godini isplaćen iznos od 1.400.000,00 kuna po sudskoj 

nagodbi, što je predstavilo ogroman teret općinskom proračunu, poduzete su sve moguće radnje 

da se što više investicija financira iz ŽUC-a, županijskog i državnog proračuna. Uz određeni 

napredak i razvoj jedinice lokalne samouprave usko su vezane i nove obveze i troškovi, npr. 

svaki novi metar nogostupa i kanalizacije zahtijeva održavanje što predstavlja trošak. Povećala 

se efektiva naplate potraživanja, što se vidi iz prikazanih podataka, s time da se vodila briga o 

tome da se ne ugrozi funkcioniranje tvrtki, već su obročnim otplatama uz redovno poslovanje 

tvrtke otplaćivale dugovanja. Što se tiče pomoći iz drugih proračuna tu ne možemo znati koliko 

ćemo od koga dobiti, naše je da kvalitetno pripremimo projekte i apliciramo ih. Vijećnicima 

prezentira grafički prikaz uz objašnjenje usporedba poslovanja/prihoda 2007., 2008. godine 

početka krize i proglašenja krize te 2012., 2013. i početak 2014. gdje je efektom poslovanja i 

poduzetim mjerama vidljiv rast i približavanje priljevu sredstava godinama prije krize. 

Razvojem jedinice lokalne samouprave povećavaju se i potrebe društva, a time i troškovi. 

Unatoč otežanom punjenju proračuna i pokrivanju dugovanja, društvo nije osjetilo naše 

probleme. 

Vijećnik Dražen Čvek navodi da se u svom izlaganju držao brojki i činjenica. Nadalje 

navodi da bi trebalo razmisliti o smanjenju komunalne naknade budući da bi to mogla biti mjera 

za poticanje naplate i privlačenje novih investicija. 

Načelnik poziva sve vijećnike da se aktivnije uključe u svakodnevni rad JLS, da predlože 

mjere za učinkovitiju naplatu potraživanja i povećanje prihoda, a da ne opteretimo ionako 

opterećeno društvo. Poziva sve vijećnike da se konkretnije uključe u rad prilikom kreiranja 

proračuna. Upravo se i sa namjerom svi podaci prezentiraju općinskom vijeću transparentno i 

razumljivo. Napominje da trebamo biti svjesni činjenice da se u 2013. godini uz isplatu po 

sudskog nagodbi ipak uložilo mnogo u izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture, što 

direktno iz općinskog proračuna, što u suradnji s drugim županijskim i državnim institucijama, 

primjera radi, u prošloj godini se za puno manje financijskih sredstava uspjelo asfaltirati puno 

više kvadrata cesta. 

Vijećnik Dražen Čvek postavlja pitanje kako je moguće da su nedospjele kreditne obveze 

po kreditu Zagrebačke banke na istoj razini kao i 2012. godine, a u 2013. godini otplaćeno je 

250.000,00 kuna. 

Mirjana Šimag odgovara da se od ukupnih nedospjelih obaveza po kreditu u iznosu od 

1.594.363,00 kn  iznos od 1.115.625,00 odnosi na dugoročni kredit, a 478.738,00 na okvirni 

kredit (dozvoljeno prekoračenje po žiro računu). 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog pod točkom 4. a) na glasovanje  

 



„ZA“- 10 

„PROTIV“- 3 

„SUZDRŽAN“-0 (nema) te se donosi  

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 4. b) na glasovanje 

 

„ZA“- 9 

„PROTIV“- 3 

„SUZDRŽAN“- 1 te se donosi  

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića manjka iz 2013. i prethodnih 

godina 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 4. c) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu. 

 

 

 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 4. d) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine. 

 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 4. e) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Sveti Križ 

Začretje za 2013. godinu. 

 

 

Točka 5. 



Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 12.06.2013. – 31.12.2013. 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

 

Nakon toga, bez rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje  

 

„ZA“-13 

„PROTIV“-0 (nema) 

„SUZDRŽAN“-0 (nema) te se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 12.06.2013. – 31.12.2013. 

godine. 

 

 

Točka 6. 

Sustav zaštite i spašavanja: 

a) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Križ Začretje za 

2013. godinu, 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sveti Križ Začretje u 2014. godini 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Josip Mišak navodi da bi se, obzirom da živimo u brdovitom krajoliku, Gorska 

služba spašavanja trebala zvati Brdska služba spašavanja. 

Načelnik odgovara da je njihov službeni naziv Hrvatska gorska služba spašavanja i na to 

ne možemo utjecati, financiranje njihovog rada je zakonska obaveza. Trenutno su smješteni u 

Zlatar Bistrici, u jednoj garaži i imaju jedno operativno vozilo. Ponudili smo im da se smjeste 

negdje u našoj blizini. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog pod točkom 6. a) na glasovanje  

 

„ZA“-13 

„PROTIV“-0 (nema) 

„SUZDRŽAN“-0 (nema) te se donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Križ Začretje za 

2013. godinu. 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 6. b) na glasovanje 

 

 „ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donose 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti 

Križ Začretje u 2014. godini 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7. 

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje: 

a) Izvješće o radu za 2013. godinu 

b) Program rada za 2014. godinu 



 

Franjo Kučko, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice daje uvodno obrazloženje po ovoj 

točci. 

 

Nakon toga, bez rasprave, predsjednik daje prijedlog pod točkom 7. a) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2013. godinu. 

 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 7. b) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Program rada Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2013. godinu. 

 

Točka 8. 

Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Vijećnik Ivan Mlinarić postavlja pitanje gdje će se graditi mini igrališta. 

Načelnik odgovara da još nisu određene mikrolokacije mini igrališta, u nekim mjesnim 

odborima pojavljuju se problemi u vlasničkim odnosima i tu će biti dobrodošla pomoć vijećnika 

mjesnih odbora. 

Vijećnik Ivan Majsec postavlja pitanje kada se planira modernizacija nerazvrstane ceste od 

županijske ceste do naselja Janjčeci, predlaže da komunalni referent snimi situaciju na terenu 

te izradi troškovnik potrebnih radova, da se ispita mogućnost sufinanciranja županije, te utvrdi 

visina sufinanciranja građana. 

Načelnik odgovara da se u veće investicije asfaltiranja neće ići, ali izraditi će se troškovnik 

i pokušati dogovoriti model po kojem je asfaltirana dionica u Zleću. 

Vijećnik Ivan Majsec ukazuje na problem visokonaponskog kabela iznad igrališta kod 

društvenog doma u Štrucljevu. Navodi da je s Elektrom već bilo dogovorena ugradnja 

podzemnog kabla, no na kraju se od svega odustalo. 

Načelnik odgovara da još uvijek nemamo planove gradnje i održavanja infrastrukture HEP-

a. Isti problem je na igralištu kod NK Jedinstva i kod Osnovne škole. Pitanje ćemo proslijediti 

Elektri i probati dobiti odgovor. 

 

Nakon toga, predsjednik daje prijedlog pod točkom 8. a) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

 

Predsjednik daje prijedlog pod točkom 8. b) na glasovanje 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Nakon toga, bez rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje 

 

 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o uključivanju Općine u projekt „Općina – prijatelj djece“ 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Nakon toga, bez rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje 

 

 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 

Odluku o uključivanju Općine u projekt „Općina – prijatelj djece“ 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije 

obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Nakon toga, bez rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje 

 

 

„ZA“- 13 

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“- 0 (nema) te se donosi 

 



Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se 

povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih 

poslova te uvjeti i mjerila za provođenje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 12. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje zašto na mrtvačnici nema kršćanskih vjerskih 

obilježja. 

Načelnik navodi da u ovom trenutku nema odgovor na to pitanje. Također navodi da se 

obilježja vjere stavljaju prilikom samog obreda sahrane. 90% naših građana jesu kršćani, ali 

kad bi na mrtvačnicu stavili kršćanska obilježja, morali bi staviti i obilježja drugih vjera koja 

se kod nas pojavljuju. Informirati će se te će odgovor dati na jednoj od narednih sjednica. 

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje može li se na kakav način ublažiti izlazak sa sporedne 

ceste kraj Žitnice na glavnu cestu. 

Načelnik odgovara da je to sporedna cesta koja se uključuje na glavnu cestu, u planu je 

ublažavanje uspona kad to financijske mogućnosti dozvole, te da bi u budućnosti trebali 

razmisliti da li da to bude jednosmjerna cesta ili možda pješačka zona. 

Vijećnik Josip Mišak navodi da je ta cesta postojala prije ceste koja ide s Trga prema školi 

i samim time bi trebala biti važnija. 

Vijećnik Mirko Šivalec navodi da je Grad Zabok na sličnu takvu cestu stavio znak zabrane 

prometa za sva vozila osim za mještane i na taj način preusmjerio promet na drugu cestu. 

Također navodi da tvrtka Eko flor ima organizirani odvoz smeća u Krapinskim Toplicama na 

način da jedan dan smeće skupljaju manji kamioni po teže dostupnim prometnicama, a sljedeći 

dan veliki kamioni po glavnim cestama, tako da rješenja ima, samo ga oni izbjegavaju. 

Načelnik odgovara da je već nekoliko puta razgovarano s njima na tu temu te da ćemo, u 

slučaju da ne pristanu regulirati odvoz na nama prihvatljiv način, staviti znakove zabrane 

prometa vozilima težim od 5t, pa će ih kontrolirati policija. 

Vijećnik Ivan Šaić navodi da u program odvoza smeća treba uključiti i dio stanovništva koji 

je sada izostavljen jer upravo oni stvaraju divlje deponije. 

Načelnik odgovara da je Eko flor dobio našu evidenciju obveznika komunalne naknade i 

tijekom ove godine će istu ažurirati. 

Vijećnik Ratko Mušica postavlja pitanje može li se na zelenu površinu kraj osnovne škole 

postaviti znak zabrane parkiranja. 

Načelnik odgovara da je na tom dijelu već došlo do pucanja asfalta te je mišljenja da bi, uz 

znak, trebalo postaviti i stupiće. 

 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 

22,20 sati.   

 

 

          

Zapisničar                                                                                   Predsjednik  

        Natalija Jerneić                                                                         Općinskog vijeća  

                                          Stjepan Ciglenečki  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/14-01/15 

URBROJ:2197/04-03-14-7 

Sveti Križ Začretje, 23.04.2014. 

     

 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

                      dobave, prijevoza  i razastiranje kamenog materijala na području  

          Općine Sveti Križ Začretje 

 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju ponuda 

za obavljanje poslova  dobave, prijevoza i razastiranja kamenog materijala  na području Općine Sveti 

Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda u sastavu: Stjepan 

Vukić,  Kristijan Likar i Jasminka Lasić..  

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim poslovnim subjektima:  Cvetko prijevz, Donja 

Šemnica 129, Krapina, Autoprijevoz I trgovina vl. Ivan Krog, Vrankovec 42, RO-SI, Švaljkovec 71 te 

B.I. radovi, Dukovec 24. 

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da su pristigle tri ponude sa sljedećim 

vrijednostima:  

1. Autoprijevoz i  trgovina vl. Ivan Krog, Vrankovec 42, Sv. Križ Začretje 

 287.500,00 kn 

2. Cvetko prijevoz, Donja Šemnica 129, Krapina    

 373.500,00 kn 

3. B.I. radovi d.o.o., Dukovec 24, Sveti Križ Začretje    

 339.500,00 kn 

U cijene je uračunat PDV. 

 Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata:  

- poslovni ugled podnositelja ponude 

- sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i 

najnižu ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom 

za dostavu ponuda. 

Nakon pregleda dokumentacije priložene ponudama utvrđeno je da ponuditelji  Cvetko prijevoz 

i B.I. radovi nisu dostavili  svu dokumentaciju traženu Pozivom za dostavu ponuda te su njihove  ponude 

ocijenjene kao neprihvatljive. Ponuda Autoprijevoza i trgovine vl. Ivan Krog ocijenjena je kao 

prihvatljiva. 

Općinski načelnik utvrdilo je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dobavu, 

prijevoz i razastiranje kamenog materijala na području Općine Sveti Križ Začretje. 

 Predlaže se Općinskom vijeću da navedenu odluku donese u priloženom tekstu. 

  

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

           Marko Kos, dipl.oec. 
 



                              
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 OPĆINSKO VIJEĆE       
 

KLASA:363-01/14-01/15 

URBROJ:2197/04-03-14-8 

Sveti Križ Začretje,   

 

 

 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 11. Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2006, 6/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na       . sjednici 

održanoj        godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova dobave, prijevoza i razastiranja  

kamenog materijala na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

1. Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda 

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora – dobavu, 

prijevoz i razastiranje kamenog materijala za razdoblje od dvije godine (02.05.2014.-

01.05.2016.)  izabire ponudu ponuditelja AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA vl. Ivan Krog iz 

Vrankovca 42. 

2. Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke sklapa 

načelnik Općine Sveti Križ Začretje. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 

troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi 287.500,00 kn sa uračunatim PDV-om 

godišnje. 

4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se na račun Izvoditelja u roku 60 dana od 

izvršene usluge od strane Izvoditelja. 

5. Obveze Izvoditelja utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju ponuda 

za obavljanje poslova  dobave, prijevoza i razastiranja kamenog materijala  na području Općine Sveti 

Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Pozivi za dostavu 

ponuda upućeni su sljedećim poslovnim subjektima:  Cvetko prijevoz, Donja Šemnica 129, Krapina, 

Autoprijevoz i trgovina vl. Ivan Krog, Vrankovec 42, RO-SI, Švaljkovec 71 te B.I. radovi, Dukovec 24. 

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata: poslovni ugled podnositelja ponude, sposobnost za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda, povoljnost ponude (tehnička i financijska) te 

povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva 

ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i najnižu ponuđenu cijenu. Prihvatljiva je 

ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim javnim natječajem. 

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da  su pristigle tri ponude sa 

sljedećim vrijednostima: 

4. Autoprijevoz i  trgovina vl. Ivan Krog, Vrankovec 42, Sv. K. Začretje  287.500,00 kn 



5. Cvetko prijevoz, Donja Šemnica 129, Krapina     373.500,00 kn 

6. B.I. radovi d.o.o., Dukovec 24, Sveti Križ Začretje     339.500,00 kn 

Analizom i  pregledom ponuda utvrđeno je da nakon pregleda dokumentacije priložene 

ponudama utvrđeno je da ponuditelji  Cvetko prijevoz i B.I. radovi nisu dostavili  svu dokumentaciju 

traženu Pozivom za dostavu ponuda te su njihove  ponude ocijenjene kao neprihvatljive. Ponuda 

Autoprijevoza i trgovine vl. Ivan Krog ocijenjena je kao prihvatljiva. 

 Temeljem navedenog, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dobavu, prijevoz i razastiranje kamenog materijala na 

području Općine Sveti Križ Začretje kojom će se predmetni poslovi povjeriti obrtu Autoprijevoz i 

trgovina vl. Ivan Krog iz Vrankovca 42. 

 Općinski načelnik je dana 24.04.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude te istu uputio Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje radi donošenja. 

 Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.  
 

 

 

               PREDSJEDNIK 

                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Autoprijevoz i trgovina vl. Ivan Krog,  

       Vrankovec 42, Sv. K. Začretje 

2. Cvetko prijevoz, Donja Šemnica 129, Krapina      

3. B.I. radovi d.o.o., Dukovec 24, Sveti Križ Začretje      

4. Računovodstvo, ovdje 

5. Arhiva, ovdje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:363-01/14-01/16 

URBROJ:2197/04-03-14-6 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014. 

 

       PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

                      izvođenja zemljanih radova na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za izvođenje zemljanih radova na području Općine Sveti Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo 

za provedbu postupka prikupljanja ponuda u sastavu: Stjepan Vukić,  Kristijan Likar i Jasminka Lasić. 

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim obrtničkim radnjama:, B.I. radovi, Dukovec 24, Cvetko 

prijevoz, D. Šemnica 129, Autoprijevoz i trgovina vl. I. Krog, Vrankovec 42, RO-SI, Švaljkovec 71, 

Sveti Križ Začretje.  

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da su  pristigle dvije ponude sa sljedećim 

vrijednostima:  

a) Cvetko prijevoz       143.000,00 kn 

b) Autoprijevoz vl. Ivan Krog       180.625,00 kn 

 U cijene je uračunat PDV. 

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se 

povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i 

mjerila za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014) 

propisano je da odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi 

Općinsko vijeće na temelju sljedećih elemenata:  

- poslovni ugled podnositelja ponude 

- sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. 

ima i najnižu ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim 

pozivom za dostavu ponuda. 

Povjerenstvo je na temelju dokumentacije priložene ponudi ocjenilo da su svi ponuđači 

dostavili svu dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljavaju sve propisane 

uvjete. 

Općinski načelnik utvrdio je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje 

zemljanih radova na području Općine Sveti Križ Začretje. Predlaže se Općinskom vijeću da navedenu 

odluku donese u priloženom tekstu. 

  

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 
 

 

 

                     

 



                              
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 OPĆINSKO VIJEĆE       
 

KLASA:363-01/14-01/16 

URBROJ:2197/04-03-14-7 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014. 

 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 11. Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2006, 6/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na       . sjednici 

održanoj        godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova izvođenja zemljanih radova 

 na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

1. Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na temelju provedenog postupka prikupljanja 

ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora – 

izvođenje zemljanih radova na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 

dvije godine (02.05.2014.-01.05.2016.)  izabire ponudu ponuditelja CVETKO 

PRIJEVOZ iz Donje Šemnice 129. 

2. Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 

sklapa načelnik Općine Sveti Križ Začretje. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 

troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi 143.000,00 kn sa uračunatim PDV-

om godišnje. 

4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se na račun Izvoditelja u roku 60 dana od 

izvršene usluge od strane Izvoditelja. 

5. Obveze Izvoditelja utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Načelnik Općine Sveti Križ Začretje  08.04.2014. godine  donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za izvođenje zemljanih radova na području Općine Sveti Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo 

za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

 Povjerenstvo je provelo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 

poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: B.I. Zemljani radovi, Dukovec 

24, Cvetko prijevoz, D. Šemnica 129, Autoprijevoz i trgovina vl. I. Krog, Vrankovec 42, RO-SI, 

Švaljkovec 71, Sveti Križ Začretje.  

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata: poslovni ugled podnositelja ponude, sposobnost za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda, povoljnost ponude (tehnička i financijska) te 

povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva 

ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i najnižu ponuđenu cijenu. Prihvatljiva je 

ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za dostavu 

ponuda. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da  su pristigle dvije ponude:  

a) Cvetko prijevoz       143.000,00 kn 



b) Autprijevoz vl. Ivan Krog      180.625,00 kn 

 U cijene je uračunat PDV. 

 Analizom i  pregledom ponuda utvrđeno je da su obje ponude prihvatljive, a najnižu cijenu 

ponudio je Cvetko prijevoz. 

 Temeljem navedenog, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje zemljanih radova na području Općine Sveti Križ 

Začretje kojom će se predmetni poslovi povjeriti obrtu Cvetko prijevoz. 

 Općinski načelnik je dana 24.04.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude te istu uputio Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje radi donošenja. 

 Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 

 

 
 

                      PREDSJEDNIK 

                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Cvetko prijevoz vl. Franjo Cvetko,  

Donja Šemnica 129, Lepajci 

2. Autoprijevoz vl. Ivan Krog, 

     Vrankovec 42, Sv. K. Začretje 

3.  Računovodstvo, ovdje 

4.  Arhiva, ovdje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



                               
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

            OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/14-01/17 

URBROJ: 2197/04-03-14-6 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014. 

       PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 
PREDMET: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

                    održavanja i  čišćenja Trga h. k. Jelene i prilaznih ulica  

                    u Svetom Križu Začretju  

 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju ponuda 

za obavljanje poslova  održavanja i čišćenja Trga h. k. Jelene i prilaznih ulica u Svetom Križu Začretju 

te imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda u sastavu: Stjepan Vukić, Kristijan 

Likar i Jasminka Lasić.  

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim poslovnim subjektima:  Sveti Križ Začretje, 

Poljoprivredna zadruga, I. K. Sakcinskog 29, Sv. K. Začretje;  “Klesarstvo Tkalčević”, Ciglenica 

Zagorska 1 a, Sveti Križ Začretje, Vrtlarija Jelenić, D. Pačetina 136, Sveti Križ Začretje. 

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da su pristigle dvije ponude:  Sveti Križ 

Začretje, Poljoprivredna zadruga i Klesarstvo „Tkalčević“ sa sljedećim cijenama: 

1.  Sveti Križ Začretje, PZ     108.375,00 kn 

2. Klesarstvo Tkalčević     132.187,50 kn 

U cijenu je uračunat PDV. 

 Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se 

povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i 

mjerila za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) 

propisano je da odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi 

Općinsko vijeće na temelju sljedećih elemenata:  

- poslovni ugled podnositelja ponude 

- sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. 

ima i najnižu ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima 

traženim pozivom za dostavu ponuda. 

Nakon pregleda ponuda Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je  da 

su obje zaprimljene ponude prihvatljive, a najnižu cijenu ponudila je Sveti Križ Začretje, 

Poljoprivredna zadruga. 

Općinski načelnik utvrdio je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

poslova održavanja i  čišćenja Trga h. k. Jelene i prilaznih ulica  u Svetom Križu Začretju. 

 Predlaže se Općinskom vijeću da navedenu odluku donese u priloženom tekstu. 

  

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

             Marko Kos, dipl.oec. 

 
 

                      



                                   
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 OPĆINSKO VIJEĆE       
 

KLASA:363-01/14-01/17 

URBROJ:2197/04-03-14-7 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014.    

 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 11. Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2006, 6/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na       . sjednici 

održanoj        godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja i čišćenja Trga hrvatske 

kraljice Jelene i prilaznih ulica u Svetom Križu Začretju. 

 

1. Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na temelju provedenog postupka prikupljanja 

ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora –  

održavanje i čišćenje Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica u Svetom Križu 

Začretju za razdoblje od dvije godine (02.05.2014.-01.05.2016.)  izabire ponudu 

ponuditelja SVETI KRIŽ ZAČRETJE, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA iz Svetog 

Križa Začretja, I. K. Sakcinskog 29. 

2. Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 

sklapa načelnik Općine Sveti Križ Začretje. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 

troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi 108.375,00 kn sa uračunatim PDV-

om godišnje. 

4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se na račun Izvoditelja u roku 60 dana od 

izvršene usluge od strane Izvoditelja. 

5. Obveze Izvoditelja utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Načelnik Općine Sveti Križ Začretje  08.04.2014. godine  donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za obavljanje poslova održavanja i čišćenja Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica te 

imenovao Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Povjerenstvo je provelo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 

poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: Sveti Križ Začretje, 

Poljoprivredna zadruga, I. K. Sakcinskog 29, Sv. K. Začretje;  “Klesarstvo Tkalčević”, Ciglenica 

Zagorska 1 a, Sveti Križ Začretje, Vrtlarija Jelenić, D. Pačetina 136, Sveti Križ Začretje. 

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata: poslovni ugled podnositelja ponude, sposobnost za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda, povoljnost ponude (tehnička i financijska) te 

povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva 

ponuda koja uz udovoljavanje navedenim uvjetima ima i najnižu ponuđenu cijenu. Prihvatljiva je 

ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim u postupku prikupljanja 

ponuda. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da  su  pristigle dvije ponude: 

1. Sveti Križ Začretje, PZ     108.375,00 kn 

2. Klesarstvo Tkalčević     132.187,50 kn 



U cijenu je uračunat PDV. 

Analizom i  pregledom ponuda utvrđeno je da su navedeni ponuditelji dostavili svu 

dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljavaju sve propisane uvjete.  

 Temeljem navedenog, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja i čišćenja prilaznih ulica u 

Svetom Križu Začretju kojom će se predmetni poslovi povjeriti Sveti Križ Začretje, Poljoprivrednoj 

zadruzi. 

 Općinski načelnik je dana 24.04.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude te istu uputio Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje radi donošenja. 

 Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 

 

 
                PREDSJEDNIK 

                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sveti Križ Začretje, Poljoprivredna zadruga, 

 I. K. Sakcinskog 29, Sv. K. Začretje 

2. Klesarstvo Tkalčević 

Ciglenica Zagorska 1 a, Sv. K. Začretje 

3. Računovodstvo, ovdje 

4. Pismohrana, ovdje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

            OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 363-01/14-01/14 

URBROJ:2197/04-03-14-7 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014. 

 

       PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 
PREDMET: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

                    održavanja javnih zelenih površina (košnja uz javne prometnice) 

                    na području Općine Sveti Križ Začretje  

 

 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju ponuda 

za obavljanje poslova  održavanja javnih zelenih površina (košnja uz javne prometnice)  na području 

Općine Sveti Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda u 

sastavu: Stjepan Vukić,  Kristijan Likar i Jasminka Lasić.  

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim poslovnim subjektima:  Sveti Križ Začretje, 

Poljoprivredna zadruga, I. K. Sakcinskog 29, Sv. K. Začretje; “Dina”, vl. Ivan Draganić, Gorjani 

Sutinski 73, Radoboj; Strojni iskop – transport vl. Valdimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok. 

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da su pristigle dvije ponude sa sljedećim 

vrijednostima:  

1. Strojni iskop-transport “Zajec”   20.500,00 kn 

2. “DINA”      21.031,25 kn 

U cijene je uračunat PDV. 

 Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata:  

- poslovni ugled podnositelja ponude 

- sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i 

najnižu 

ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom 

za 

dostavu ponuda. 

Nakon pregleda dokumentacije priložene ponudama utvrđeno je da su oba ponuđača dostavila  

prihvatljive ponude. 

Općinski načelnik utvrdilo je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje 

javnih zelenih površina (košnja uz javne prometnice)  na području Općine Sveti Križ Začretje  

 Predlaže se Općinskom vijeću da navedenu odluku donese u priloženom tekstu. 

  

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

             Marko Kos, dipl.oec. 
 

 



                              
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 OPĆINSKO VIJEĆE       
 

KLASA:363-01/14-01/14 

URBROJ:2197/04-03-14-8 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014.  

 

 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 11. Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2006, 6/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na       . sjednici 

održanoj        godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina  

(košnja uz javne prometnice na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

1. Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na temelju provedenog postupka prikupljanja 

ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora – 

obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina (košnja uz javne prometnice) na 

području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od dvije godine (02.05.2014.-

01.05.2016.)  izabire ponudu ponuditelja Strojni iskop –transport “Zajec” iz Špičkovine 

12, Zabok. 

2. Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 

sklapa načelnik Općine Sveti Križ Začretje. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 

troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi 20.500,00 kn sa uračunatim PDV-

om godišnje. 

4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se na račun Izvoditelja u roku 60 dana od 

izvršene usluge od strane Izvoditelja. 

5. Obveze Izvoditelja utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Načelnik Općine Sveti Križ Začretje  08.04.2014. godine  donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za održavanje javnih zelenih površina (košnja uz javne prometnice)  na području Općine Sveti 

Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Povjerenstvo je provelo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 

poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: Sveti Križ Začretje, 

Poljoprivredna zadruga, I. K. Sakcinskog 29, Sv. K. Začretje; “Dina”, vl. Ivan Draganić, Gorjani 

Sutinski 73, Radoboj; Strojni iskop – transport vl. Valdimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok. 

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata: poslovni ugled podnositelja ponude, sposobnost za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet ovog natječaja, povoljnost ponude (tehnička i financijska) te povoljnost 

ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda 

koja uz udovoljavanje navedenim uvjetima ima i najnižu ponuđenu cijenu. Prihvatljiva je ponuda 

ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim javnim natječajem, odnosno 

postupkom prikupljanja ponuda. 



Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da  su pristigle dvije ponude:  

1.     Strojni iskop-transport “Zajec”    20.500,00 kn 

2.  “DINA”       21.031,25 kn 

U cijene je uračunat PDV. 

 Analizom i  pregledom ponuda utvrđeno je da su sva oba ponuđača dostavila svu 

dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljavaju sve propisane uvjete.  

 Temeljem navedenog, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za  obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina 

(košnja uz javne prometnice) na području Općine Sveti Križ Začretje kojom će se predmetni poslovi 

povjeriti obrtu Strojni iskop  - transporti “Zajec”. 

 Općinski načelnik je dana 24.04.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude te istu uputio Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje radi donošenja. 

 Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 

 
        PREDSJEDNIK 

                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Strojni iskop-transport “Zajec”, Špičkovina 12, Zabok 

2.  “DINA”, Gorjani Sutinski 73, Radoboj 

3. Računovodstvo, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



                              
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

            OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA:363-01/14-01/18 

URBROJ:2197/04-03-14-5 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014. 

       PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 
PREDMET: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova 

                     održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 08.04.2014.  godine donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Sveti Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo 

za provedbu postupka prikupljanja ponuda u sastavu: Stjepan Vukić, Kristijan Likar i Jasminka Lasić. 

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim obrtničkim radnjama: Etra, Švaljkovec 14; ELEKTRO-

SEDAK, Zagorska 19 c, Bedekovčina i  Ščukanec, elektroinstalatersko frizerski obrt, S. Tuđmana 3, 

Veliko Trgovišće. 

 Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da je pristigla jedna  ponuda sa sljedećim 

vrijednostima:  

1. Etra     62.530,00 kn 

U cijene je uračunat PDV i  odnosne se na razdoblje od jedne godine. 

 

 Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata:  

- poslovni ugled podnositelja ponude 

- sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja 

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i 

najnižu ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom 

za dostavu ponuda. 

Povjerenstvo je na temelju dokumentacije priložene ponudi ocjenilo da je  ponuđač dostavio 

svu dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljava sve propisane uvjete. e.   

Općinski načelnik utvrdilo je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje 

javne rasvjete na području Općine Sveti Križ Začretje. Predlaže se Općinskom vijeću da navedenu 

odluku donese u priloženom tekstu. 

  

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

              Marko Kos, dipl.oec. 
 

 

 

 

 

 



                                 
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 OPĆINSKO VIJEĆE       
 

KLASA:363-01/14-01/18 

URBROJ:2197/04-03-14-5 

Sveti Križ Začretje, 24.04.2014.  

  

 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((NN br. 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 11. Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te uvjeti i mjerila za provođenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2006, 6/2014) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na       . sjednici 

održanoj        godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete 

na području Općine Sveti Križ Začretje 

 

1. Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na temelju provedenog postupka prikupljanja 

ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora 

–  održavanje javne rasvjete na području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 

dvije godine (02.05.2014.-01.05.2016.)  izabire ponudu ponuditelja ETRA iz 

Švaljkovca 14. 

2. Ugovor  o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 

sklapa načelnik Općine Sveti Križ Začretje. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 

troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi 62.530,00 kn sa uračunatim 

PDV-om godišnje. 

4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se na račun Izvoditelja u roku 60 

dana od izvršene usluge od strane Izvoditelja. 

5. Obveze Izvoditelja utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Načelnik Općine Sveti Križ Začretje  08.04.2014. godine  donio je Odluku o prikupljanju 

ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Sveti Križ Začretje te imenovao Povjerenstvo 

za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

 Povjerenstvo je provelo postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih 

poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese ponuditelja: Etra, Švaljkovec 14; ELEKTRO-

SEDAK, Zagorska 19 c, Bedekovčina i “Ščukanec”, elektroinstalatersko frizerski obrt, S. Tuđmana 3, 

Veliko Trgovišće. 

Člankom 11. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  te uvjeti i mjerila 

za provođenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 3/2006, 6/2014 ) propisano je da 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće 

na temelju sljedećih elemenata: poslovni ugled podnositelja ponude, sposobnost za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet postupka prikupljanja ponuda, povoljnost ponude (tehnička i financijska) 

te povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša. Najpovoljnija ponuda je 



prihvatljiva ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i najnižu ponuđenu cijenu. 

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim javnim 

natječajem, odnosno postupkom prikupljanja ponuda. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da  je pristigla jedna   ponuda: 

Etra u iznosu od  62.530,00 kn. 

 Analizom i  pregledom ponuda utvrđeno je da je  ponuđač dostavio svu dokumentaciju 

zatraženu pozivom za dostavu ponuda te da zadovoljava sve propisane uvjete.  

 Temeljem navedenog, Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine Sveti Križ 

Začretje kojom će se predmetni poslovi povjeriti obrtu Etra. 

 Općinski načelnik je dana 24.04.2012. godine utvrdio prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude te istu uputio Općinskom vijeću Sveti Križ Začretje radi donošenja. 

 Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 

 

       PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

1. Etra, Švaljkovec 14, Sveti Križ Začretje 

2. ELEKTRO-SEDAK, Zagorska 19 c, Bedekovčina 

3. Ščukanec, S. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće 

4. Računovodstvo, ovdje 

5. Arhiva, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-01/14-01/ 

URBROJ: 2197/04-03-14-2 

Sveti Križ Začretje, 22.04.2014. 

 

  PREDSJEDNIKU 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade  

  za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

 na području Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Općinsko vijeće  

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 Člankom 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da se 

prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru raspoređuje se kako 

slijedi: 

- 20 % sredstava naknade prihod je proračuna jedinice područne (regionalne) 

samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju 

- 30 % sredstava naknade prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se 

području nezakonito izgrađena zgrada nalazi 

- 50 % sredstava naknade prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Nadalje, navedenim člankom propisano je da se sredstva koja pripadaju jedinici lokalne 

samouprave koriste namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji 

za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i / ili neopremljenih naselja prema programu koji 

donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Sukladno iznijetom, predlaže se Općinskom vijeću da donese Program korištenja 

sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu  u predloženom tekstu. 

 

  

       OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                     Marko Kos, dipl. oec 

 

 

 

 

 

 

 



         
      R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                  OPĆINSKO VIJEĆE                              
  
Klasa: 363-01/14-01/ 

Urbroj: 2197/04-01-14-2 

Sveti Križ Začretje, 22.04.2014. 
 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka  44. Statuta Općine Sveti Križ 

Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/13) Općinsko vijeće Sveti 

Križ Začretje donijelo je: 

 

 

PROGRAM KORIŠTENJA 

SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2014. GODINU 

 

 

Članak 1. 

  Ovim Programom utvrđuje se način trošenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu od pripadajućeg iznosa 

naknade (30 %) u postupku legalizacije  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti 

Križ Začretje, a sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(Narodne novine br. 86/12, 143/13). 

 

Članak 2. 

 Planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn koristiti će se tijekom 2014. godine za 

izradu prostornih planova te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja na 

području Općine Sveti Križ Začretje. 

 

Članak 3. 

 Planirana i raspoređena sredstva iz članaka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine 

mijenjati, ovisno o ostvarenju sredstava od naknade. 

 

 

Članak 4. 

 Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine 

Sveti Križ Začretje. 

 

 

         PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Stjepan Ciglenečki 

 

     

 

 

 

 

 



                                                         Točka 5.  

               REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 372-01/14-01/ 

URBROJ: 2197/04-03-14-1 

Sveti Križ Začretje, 25.04.2014.  

 

  

PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

  

 

PREDMET:  Donošenje Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja  

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Sveti Križ Začretje 

 

PRAVNI TEMELJ:  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

                                     („Narodne novine“ broj 125/11)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ:  Općinski načelnik 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora stupio je na snagu 15. studenog 2011. 

godine, ("Narodne novine" broj 125/11; u daljnjem tekstu: Zakon).  

Budući da Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Općine datira iz 1997. godine, 

a u skladu s novinama iz Zakona izrađen je novi prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu  Općine Sveti Križ Začretje te se predlaže Općinskom vijeću da ju donese 

u predloženom tekstu. 

 

        

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

           Marko Kos, dipl.oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               
            REPUBLIKA HRVATSKA                                                PRIJEDLOG 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                 OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA:  

URBROJ: 2197/04- 

Sveti Križ Začretje,____________.  

 
 

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“ broj 125/ 11) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, na svojoj ______sjednici 
održanoj_____2014. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje  

u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 
 

I. OPĆE ODREDBE  
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Zakupodavac). 
 

Članak 2. 
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora raspisuje Općinski načelnik koji ujedno i 

donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a pripremu i provedbu postupak natječaja provodi Povjerenstvo 
za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Općinski načelnik, a ono se sastoji od 
predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova. 
 

Članak 3. 
Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje poslovnog prostora udrugama i drugim 

pravnim osobama u pravilu s područja Općine Sveti Križ Začretje ukoliko iste obavljaju neprofitnu 
djelatnost.  

Općinski načelnik može odobriti i drugim osobama privremeno korištenje poslovnog prostora 
radi održavanja priredbi, predavanja, savjetovanja i u druge slične svrhe. 

Na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora iz ovog članka ne primjenjuju se 
ostale odredbe ove Odluke.  
 

Članak 4. 
Namjenu poslovnog prostora određuje Općinski načelnik, prije raspisivanja Natječaja za 

dodjelu poslovnog prostora u zakup.  
 

 
Članak 5. 

Prije raspisivanja natječaja za zasnivanje zakupa poslovnog prostora, odnosno prije ponude za 
sklapanje novog ugovora o zakupu Općinski načelnik svojom Odlukom određuje početnu zakupninu za 
poslovni prostor. 
 

II. ZASNIVANJE ZAKUPA  
 

Članak 6. 



Poslovni prostor se daje u zakup putem javnog natječaja. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora 

koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je 
ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme (ne dulje od 5 
godina). 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni 
odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u posjed 
tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni 
iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će 
se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.  

 
Članak 7. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja 
ima dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema zakupodavcu, osim ako je sukladno posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava 
rokova plaćanja.  

 
Članak 8. 

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na web stranicama Zakupodavca te ističe na 
oglasnoj ploči Zakupodavca, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje, a na poslovnom prostoru 
koji se daje u zakup daje se obavijest o objavljenom javnom natječaju, a osobito sadrži: 

1. lokaciju, površinu i namjenu poslovnog prostora,  
2. početni iznos zakupnine,  
3. vrijeme za koje se zasniva zakup,  
4. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa kao dokaza ozbiljnosti ponude,  
5. potvrdu Zakupodavca o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 

raspisivanja natječaja,  
6. odredbu o obvezi dostave podataka o ponuđaču  

- ime i prezime te prebivalište za fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište za pravne osobe, 
-  OIB,  
- ispravu iz nadležnog registra ne stariju od 6 mjeseci računajući od dana raspisivanja 

natječaja (sudskog, obrtnog, registra udruga i sl.), odnosno dokaz da ponuđač ispunjavanja 
uvjete za obavljanje propisane djelatnosti,  

- za osobe iz Zakona o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji dokaz o njihovom statusu,  

7. rok za podnošenje pisanih ponuda i način predavanja ponuda,  
8. vrijeme u koje se može pogledati poslovni prostor,  
9. datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda u slučaju javnog otvaranja ponuda, 
10. ostalu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja. 

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u Jedinstveni 
upravni odjel Općine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog 
prostora.  

Rok za podnošenje ponuda je najmanje 8 dana od dana objave natječaja u tisku.  
 

Članak 9. 
Otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. 

Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje da li je natječaj propisno objavljen, broj pristiglih ponuda 
i da li su predane u roku.  

U javnom natječaju, Povjerenstvo može odrediti da otvaranje ponuda neće biti javno.  
Na otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju podaci o pristiglim ponudama i lista 

ponuđača koji ispunjavaju uvjete natječaja, a koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva. 
Nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje, a iste će se vratiti neotvorene ponuditelju.  

Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete iz natječaja i uz to ponudi 
najviši iznos zakupnine.  

U slučaju da su dva ili više ponuđača ponudila jednak iznos mjesečne zakupnine,  Povjerenstvo 
će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne 
zakupnine. 
  

Članak 10. 



Na temelju pristiglih ponuda i liste ponuđača Povjerenstvo utvrđuje prijedlog načelniku za 
donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuđačima čije su ponude uzete u 
razmatranje u roku od 3 dana od dana donošenja iste, na dokaziv način (dostavnica, povratnica i sl.). 

Svaki ponuđač koji je sudjelovao u postupku natječaja, osim onog koji je dostavio 
nepravovremenu ponudu, može izjaviti prigovor Općinskom načelniku, ako smatra da je zakup dat 
osobi koja ne ispunjava uvjete ili da postupak natječaja nije pravilno proveden. Prigovor se daje u 
pisanom obliku u roku od 3 dana od dana primitka odluke o odabiru.  

Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od primitka prigovora. 
Odluka mora biti obrazložena.  

 
Članak 11. 

Osobe koje prema Zakonu o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, a sudjelovale su i ispunile uvjete 
natječaja, dužne su se u roku od 3 dana od dana primitka odluke o odabiru izjasniti pisanim putem da 
li će koristiti svoje pravo prvenstva pod uvjetima iz najpovoljnije ponude (tj. prihvate najviši ponuđeni 
iznos zakupnine). 

Ukoliko se osobe ne izjasne u skladu s stavkom 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti 
svoje pravo prvenstva.  

Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka iskoristi svoje pravo prvenstva, Općinski načelnik će 
donijeti odluku o odabiru zakupnika, kojom se utvrđuje da će se s osobom koja je ostvarila pravo 
prvenstva sklopiti ugovor o zakupu.   

U slučaju da na natječaju ne sudjeluje osoba koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora u 
skladu s ovim člankom, odluka o odabiru najpovoljnije ponude ujedno je i odluka o odabiru zakupnika.  
     

Članak 12. 
Garantni polog koji je uplatio ponuđač s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu uračunava se u 

iznos zakupnine, a ostalim ponuđačima se vraća bez prava na kamatu, u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke o odabiru.  

Ukoliko ponuđač izabran za sklapanje ugovora o zakupu odustane od sklapanja ugovora, tada 
nema pravo na povrat garantnog pologa.  
 

Članak 14. 

Općinski načelnik će na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda donijeti 

odluku o poništenju postupka javnog natječaja ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javnog 

natječaja da su bile poznate prije pokretanja postupka 

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg 

javnog natječaja za dostavu ponuda da su bile poznate prije pokretanja postupka 

3. ako nije pristigla niti jedna ponuda 

4. ako nakon odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda. 

Odluka o poništenju javnog natječaja sadrži: 

- podatke o ponuditelju, 

- razlog poništenja, 

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 
 

Članak 14. 
Odabrani ponuđač dužan je potpisati ugovor o zakupu u roku od 3 dana od dana kad je pozvan 

za sklapanje ugovora. Ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora te tada 
Povjerenstvo može pozvati sljedećeg ponuđača s liste ponuđača na sklapanje ugovora o zakupu pod 
uvjetima iz najpovoljnije ponude.  
  
III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA  
  

Članak 15. 
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu kojeg potpisuje Općinski načelnik.  
Ugovor o zakupu mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen po javnom bilježniku. 
Zakupodavac je dužan jedan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.  

 



Članak 16. 
Ugovor o zakupu sklapa se, u pravilu, na vrijeme od 5 godina. Općinski načelnik svojim 

zaključkom određuje kraći ili duži rok za sklapanje ugovora o zakupu.  
  Ugovor o zakupu sadrži u pravilu:  

1. naznaku ugovornih strana,   
2. podatke o poslovnom prostora,  
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,  
4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi,  
5. rok predaje poslovnog prostora zakupniku, 
6. vrijeme na koje je ugovor sklopljen, 
7. iznos zakupnine, 
8. pretpostavke i način izmjene zakupnine, 
9. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.   

 
Članak 17. 

Na pisani zahtjev zakupnika Općinski načelnik može odobriti promjenu namjene poslovnog 
prostora, pod uvjetom da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje 
6 mjeseci od sklapanja ugovora, da  uredno ispunjava obveze iz ugovora o zakupu i pristane na moguće 
promjene u visini zakupnine.  
  

Članak 18. 
Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu do 15-tog u mjesecu za tekući 

mjesec. Zakupnina se plaća u kunama i prihod je proračuna Općine.  
Zakupnik je dužan zakupodavcu prije potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti zadužnicu na 

iznosu od 3 ponuđene mjesečne zakupnine ovjerenu od strane javnog bilježnika kao jamstvo za 
osiguranje naplate zakupnine i naknade moguće štete proizašle iz nepoštivanja odredbi ugovora o 
zakupu.   
  

Članak 19. 
  Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati i koristiti ga pažnjom dobrog gospodarstvenika 
obavljajući u istom ugovornu djelatnost.   
 

Članak 20. 
Zakupnik je dužan snositi troškove mjesečnih režija te tekućeg održavanja poslovnog prostora. 

Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i 
slično.  

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koja je sam 
prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se korite poslovnim prostorom zakupnika.   

 
Članak 21. 

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za korištenje zajedničkih uređaja, prostorija i obavljanje 
zajedničkih usluga u visini, odnosno prema kriterijima koje odredi Općinski načelnik svojom odlukom.  
  

Članak 22. 
Zakupnik ne smije bez prethodne suglasnosti Općinskog načelnika činiti preinake poslovnog 

prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog 
prostora. 

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, unatoč njegovom protivljenju izvrši preinake ili 
nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor. 

U slučaju iz stavka 2. ovog članka zakupodavac ima pravo na naknadu štete.   
  

Članak 23. 
  Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako 
nije drugačije ugovoreno.  
  

Članak 24. 
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, ako Ugovorom 

nije drugačije određeno. 



U slučaju iz stavka 1. ovog članka nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz Ugovora, 
odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze zakupnika.  
 
IV. PRESTANAK ZAKUPA 

 
Članak 25. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisna Zakonom, ovom Odlukom i 
ugovorom o zakupu.  
 

 
Članka 26. 

Zakupodavac može u svako doba otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne ili zakonske 
obveze o trajanju zakupa ako:  

 zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili 
mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,  

 zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene 
zakupodavca,  

 zakupodavac, zbog razloga za koje nije odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem 
obavlja svoju djelatnost, pa zbog toga namjerava koristiti prostor koji drži zakupnik.  

 
Članak 27. 

Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u 
kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo redovnom upotrebom i preinakama koje 
je učinio uz odobrenje zakupodavca.  

U slučaju iz stavka 1. ovog članka zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni 
prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac nije priznano 
smanjenjem visine zakupnine.  
  
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
  

Članak 28. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 

u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje i poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 
br.10/98.).  
 

Članak 29. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije».  
  

        

Predsjednik Općinskog vijeća  
               Stjepan Ciglenečki  


