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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
48. 
 Na temelju članka 8. i 9. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 4/09.,1/13.,2/13. I 6/13.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta 
Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/10.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja 
na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli priznanja Općine Sveta Nedelja 

 
Članak 1. 

 Priznanje Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se: 
 

Savici Sprčić, iz Labina, Zelenice 32, za izvanredan doprinos u radu s učenicima i promicanju 
sportskih aktivnosti u Općini Sveta Nedelja. 
 

Članak 2. 
 Priznanje Općine Sveta Nedelja će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Sveta Nedelja prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja, 16. listopada 2013. godine. 
 

Članak 3. 
 Priznanje Općine Sveta Nedelja će dobitniku uručiti predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Sveta Nedelja.  
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/13-01/07 
URBROJ: 2144/03-03-13-2 
Nedešćina, 25. rujna 2013. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Mladen Vlačić, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49. 
 Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja 
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/10.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja 
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. 1/13., 2/13. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine 
Sveta Nedelja na drugoj vanrednoj sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine donijelo je  
 

Rješenje 
o imenovanju članova Odbora za stipendije 

 
 1. Imenuje se Orijana Kos predsjednicom Odbora za stipendije. 
 
 2. Za članove Odbora za stipendije imenuju se: 
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- Severino Franković 
- Vitaljano Beletić. 

 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama 

Općine Sveta Nedelja». 
 

KLASA: 021-05/13-01/08 
URBROJ: 2144/03-03-13-2 
Nedešćina, 28. listopada 2013. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
         PREDSJEDNIK 
                    Općinskog vijeća: 
         Mladen Vlačić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
4. 
 Na temelju članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja 
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/10.) i članka 2. Odluke o broju i visini stipendija u 
školskoj/studentskoj 2013/2014. godini, KLASA: 021-05/13-01/06, URBROJ: 2144/03-03-13-3 od 16. 
rujna 2013. godine, Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 18. rujna 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima 
s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja 

za 2013/2014. godinu 
 
I 

 Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s 
prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2013/2014. godini. 
 

II 
 Općina Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2013/2014. godini dodjeljivat će nove stipendije, 
i to: 
 
 - učenicima srednjih škola - 5 stipendija 
 - studentima I godine studija - 5 stipendija 
 - studentima II - V godine studija - 5 stipendija. 
 

III 
 Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem 
na području Općine Sveta Nedelja, roditelji studenata moraju također imati prebivalište na području 
Općine Sveta Nedelja, a koji se školuju odnosno studiraju izvan područja bivše Općine Labin. 

Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih 
kriterija: 
 
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja 
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 Bodovi se izračunavaju svođenjem prosjeka ocjena na jednu decimalu i nakon toga 
množenjem sa 10. 
 
 Npr. prosjek ocjena 4,14 - bodovi se izračunavaju: 
 svođenjem 4,1 x 10 = 41 bod 
 
 prosjek ocjena 4,15 - bodovi se izračunavaju: 
            svođenjem 4,2 x 10 = 42 boda. 
 
B) Posebne okolnosti 
 
 - teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja 
        molbe za stipendiju (Rješenje Jedinstvenog upravnog  
        odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava 
        iz socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine  
        Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog 
        bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u  
        posljednja tri mjeseca s time da prihod obitelji ne prelazi 
        utvrđeni prihod iz članka 11. Socijalnog programa Općine 
        Sveta Nedelja) ......................................................................................  30 bodova 
 - bez oba roditelja .............................................................................  40 bodova 
 - samohrani roditelj ...........................................................................  20 bodova   
 - za svakog člana obitelji 
               koji se redovito obrazuje u 
               srednjim školama ili na fakultetu, 
               osim podnosioca molbe, izvan mjesta 
               stanovanja (boravak, prebivalište) .................................................   5 bodova 
 
C) Godina studija  

- za upisanu drugu godinu   20 bodova 
 - za upisanu treću godinu   30 bodova 
 - za upisanu četvrtu godinu   40 bodova 
 - za upisanu petu godinu   50 bodova. 
 
 

IV 
 Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu Odboru za stipendije. 
 
 Molbi se obavezno prilažu: 
1. preslik domovnice 
2. uvjerenje o prebivalištu za učenika/studenta i roditelje 
3. potvrda o redovnom upisu u školsku/studentsku godinu 
4. potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/studentske godine ili ovjereni preslik svjedodžbe 

iz prethodne školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija 
5. preslik Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava iz 

socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog 
bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u posljednja tri mjeseca, kao dokaz o težem 
materijalno-socijalnom položaju  

6. dokaz o samohranom roditelju, da je bez oba roditelja i potvrda o eventualnom redovitom 
školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja  

7. kratki životopis. 
V 
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 Rezultati natječaja i prijedlog liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Sveta 
Nedelja. 
 
 Na prijedlog liste stipendista može se uložiti prigovor Općinskom načelniku Općine Sveta 
Nedelja, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja istog na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja. 
 
 Prigovor rješava Općinski načelnik koji utvrđuje konačnu listu stipendista i donosi Odluku o 
dodjeli stipendija. 

 
 

VI 
 Lista stipendista vrijedi za cijelu školsku/studentsku 2013/2014. godinu. 
 
 U slučaju da neki učenik/student u školskoj/studentskoj 2013/2014. godini dobije županijsku, 
državnu ili neku drugu stipendiju, dodijeljenu mu stipendiju dobit će slijedeći učenik/student po 
redu sa liste na kojoj je bio učenik/student koji je primio županijsku, državnu ili neku drugu 
stipendiju. 

 
VII 

 Sa stipendistima se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze. 
 

VIII 
 NATJEČAJ JE OTVOREN DO 21. LISTOPADA 2013. GODINE. 

 
IX 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Sveta 
Nedelja i WEB stranici. 

 
KLASA: 022-05/13-01/08 
URBROJ: 2144/03-02-13-4 
Nedešćina, 18. rujna 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

         NAČELNIK: 
         Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. 
 Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) i članka 46. 
Statuta Općine Sveta Nedelja («Služene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) 
načelnik Općine Sveta Nedelja dana 23. rujna 2013. godine, donosi 
 

Izmjene i dopune  
Plana Javne nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu 
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/13.) 

 
Članak 1. 

 
 Članak 2. stavak 1. (tabela) iza rednog broja 28 dodaje se redni broj 29 kako slijedi:    
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Redni 
broj 

Predmet nabave 
 

Eviden. 
br. 
nabave 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave bez 
PDV-a (kn) 

Vrsta 
postupka 
javne 
nabave i 
sklapanje 
ugovora o 
uslugama 
iz II B 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi ili 
okviru 
Sporazuma 

Planirani 
početak 
postupka 

Planirano 
trajanje 
ugovora o 
financiranju 
ili okvirnog 
sporazuma 

29. NABAVA 
DUGOROČNOG 
FINANCIJSKOG 
KREDITA ZA 
FINANCIRANJE 
PROJEKTA - 
REKONSTRUKCIJA 
NERAZVRSTANIH 
CESTA (IPARD 
MJERA 301) 
 

 3.200.000,00  Otvoreni 
postupak 
javne 
nabave 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

listopad 
2013. 

10 godina 

 
 

Članak 2. 
 

 Ove Izmjene i dopune Plana javne nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu stupaju na 
snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Sveta Nedelja (www.sv-
nedelja.hr) i «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 022-05/13-01/08 
URBROJ: 2144/03-02-13-6 
Nedešćina, 23. rujna 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

         NAČELNIK: 
         Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. 

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97., 27/01., 
59/01., 82/01., 103/03. i 41/06.) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine 
Sveta Nedelja”, broj 4/09.), Općinski načelnik dana 23. rujna 2013. donosi slijedeću 

O D L U K U 

Članak 1. 

Odlukom o pomoći za dio troškova prijevoza učenika za školsku godinu 2013/2014. (u 
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se pravo na subvencioniranje 25% ukupnih troškova prijevoza 
učenicima srednje škole u Labinu koji imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja uz 
predočenje računa odnosno ostvarivanje prava putem plaćanja istog neposredno prijevozniku.  

Članak 2. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.  

Članak 3. 



 
stranica 157 - broj 8                           Službene novine Općine Sveta Nedelja                                    28. listopada 2013. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama Općine 
Sveta Nedjelja”.  
 
KLASA: 022-05/13-01/08 
URBROJ: 2144/03-02-13-8 
Nedešćina, 23. rujna 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

NAČELNIK 

Gianvlado Klarić, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. 
 Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.), Plana javne 
nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/13.), 
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13., 
2/13. i 6/13.), Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 01. listopada 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o početku otvorenog postupka javne nabave 

za nabavu opskrbe električne energije 
 

Članak 1. 
 

 Općina Sveta Nedelja, sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103, OIB 84615779206, kao javni 
naručitelj, provest će postupak javne nabave za opskrbu električne energije. 
 

Članak 2. 
 

 Za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz članka 1. ove Odluke određuje se slijedeće: 
 
 
1. Evidencijski broj nabave: EV-01/2013 
2. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a 560.000,00 kn 
3. Izvor - način planiranih sredstava Proračun Općine za 2013/2014. 
4. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave Članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi 
5. CPV oznaka predmeta nabave CPV 09310000-5 električna energija 
6. Odabrani postupak javne nabave Otvoreni postupak javne nabave - 

sklapanje ugovora 
7. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku 

nabave 
Elio Stepančić - Općina Sveta Nedelja 
Dorijano Bažon - «1. Maj» Labin 
Vitaljano Beletić - Općina Sveta Nedelja 

8. Odgovorna osoba javnog naručitelja Gianvlado Klarić - načelnik Općine Sveta 
Nedelja 

 
Članak 3. 

 
 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da provede otvorni postupak 
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ovom Odlukom. Zadatak je ovlaštenih predstavnika 
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Naručitelja da provedu postupak javne nabave u svemu u skladu sa ovom Odlukom i odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja».  
 
KLASA: 022-05/13-01/09 
URBROJ: 2144/03-02-13-1 
Nedešćina, 1. listopada 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
          NAČELNIK 
          Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. 
 Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) i 
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. 1/13., 
2/13. i 6/13.) i Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 5/13.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, 01. listopada 2013.  godine, donio je 
 

ODLUKU 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja 

u postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom 
 

Članak 1. 
 

 Općina Sveta Nedelja sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103 (OIB: 84615779206, u daljnjem 
tekstu: Naručitelj), za potrebe pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave za - opskrba 
električnom energijom, imenuje svoje ovlaštene predstavnike i to: 
 
1. Elia Stepančića, Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, za dokaze financijske sposobnosti,  
    rokove, načine i uvjete plaćanja, pravne i poslovne sposobnosti, uvjete nekažnjavanja i pravnu  
    zaštitu, 
2. Dorijana Bažona, oec - ovlaštena osoba sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u  
    području javne nabave KLASA: 406-01/11-01/05, URBROJ: 526-15-02-01/2-11-133 od  
    14.04.2011. godine, 
3. Vitaljana Beletića, referenta za gospodarstvo i društvene djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 

 Obaveze i ovlasti imenovanih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka 
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su slijedeće: 
 

- pripremiti Dokumentaciju za nadmetanje u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnoj 
nabavi i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 
(«Narodne novine», broj 10/12.), 

- objaviti poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 
- od dana objave poziva za nadmetanje cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje elektronički 

staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 
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- osigurati da svi gospodarski subjekti zainteresirani za dostavu ponude pravovremeno i u 
skladu sa rokovima određenim Zakonom o javnoj nabavi dobiju tražene dodatne informacije i 
uvid u dokumentaciju, 

- provesti postupak javnog otvaranja ponuda sa izradom zapisnika o otvaranju ponuda, 
- izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda te odabrati najpovoljniju ponudu 

sukladno kriterijima za odabir najpovoljnije ponude koji su utvrđeni Dokumentacijom za 
nadmetanje, 

- dostaviti zapisnik iz prethodne alineje Općinskom načelniku Općine Sveta Nedelja radi 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, 

- nakon izvršnosti Odluke o odabiru ponude pripremiti i dostaviti na potpis Ugovor o javnim 
radovima Naručitelju i gospodarskom subjektu koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, 

- dostaviti obostrano potpisan Ugovor o javnim radovima sa svim prilozima Jedinstvenom 
upravnom odjelu nadležnom za provedbu Ugovora, 

- te druge obaveze i ovlasti utvrđene odredbama Zakona o javnoj nabavi i uredbama 
donesenim temeljem tog Zakona. 

 
Članak 3. 

 
1. Predmet javne nabave je: opskrba električnom energijom  
 
2. Evidencijski broj nabave: EV-01/2013 
 
3. Procjenjena vrijednost nabave je: 560.000,00  kn 
4. Broj i naziv iz Jedinstvenog riječnika javne nabave: CPV 09310000-5  
 
5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave 
 
6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi. 
 
7. Sklapa se: Ugovor o javnoj nabavi. 
 
8. Rok za donošenje Odluke o odabiru je: 30 dana od dana otvaranje ponuda 
 
9. Odgovorna osoba naručitelja: Gianvlado Klarić, načelnik Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 4. 
 

 Ovlašteni predstavnici Naručitelja dužni su sukladno danim obavezama i ovlastima iz ove 
Odluke, započeti sa pripremom i provedbom postupka javne nabave - otvoreni postupak javne 
nabave - opskrba električnom energijom, odmah po zaprimanju ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 022-05/13-01/09 
URBROJ: 2144/03-02-13-2 
Nedešćina, 01. listopada 2013. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
         NAČELNIK: 



 
stranica 160 - broj 8                           Službene novine Općine Sveta Nedelja                                    28. listopada 2013. 
 
                   Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.  
 Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.), Plana javne 
nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/13.), 
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13., 
2/13. i 6/13.), Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 01. listopada 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o početku otvorenog postupka javne nabave 

za radove na održavanju javne rasvjete 
 

Članak 1. 
 

 Općina Sveta Nedelja, sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103, OIB 84615779206, kao javni 
naručitelj, provest će postupak javne nabave za radove na održavanju javne rasvjete 

. 
 

Članak 2. 
 

 Za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz članka 1. ove Odluke određuje se slijedeće: 
 
 
1. Evidencijski broj nabave: EV-02/2013 
2. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a 150.000,00 kn 
3. Izvor - način planiranih sredstava Proračun Općine za 2013/2014. 
4. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave Članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi 
5. CPV oznaka predmeta nabave CPV  
6. Odabrani postupak javne nabave Otvoreni postupak javne nabave - 

sklapanje ugovora 
7. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku 

nabave 
Elio Stepančić - Općina Sveta Nedelja 
Dorijano Bažon - «1. Maj» Labin 
Vitaljano Beletić - Općina Sveta Nedelja 

8. Odgovorna osoba javnog naručitelja Gianvlado Klarić - načelnik Općine Sveta 
Nedelja 

 
 
 
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da provede otvorni postupak 
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ovom Odlukom. Zadatak je ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja da provedu postupak javne nabave u svemu u skladu sa ovom Odlukom i odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja».  
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KLASA: 022-05/13-01/09 
URBROJ: 2144/03-02-13-3 
Nedešćina, 1. listopada 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
          NAČELNIK 
          Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10. 

Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11. ), članka 15. stavka 
3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04., 178/04., 38/09.  79/09.49/11. I 144/12.), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima u 
Općini Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 3/11.) i članka 4. Odluke o 
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora 
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/11.), Načelnik Općine Sveta Nedelja dana 01. 
listopada 2013. godine, objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za radove na održavanje javne rasvjete na području Općine Sveta Nedelja za razdoblje 

od 2013-2017. godine 
 
1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na 
    području Općine Sveta Nedelja. 
2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine, a za svaku ugovorenu  
    godinu zaključit će se aneks osnovnom ugovoru ovisno o opsegu posla i 
    osiguranim sredstvima definiranim Programom održavanja komunalne infrastrukture. 
3. Poslovi na održavanju javne rasvjete obuhvaćaju: poslove tekućeg održavanja 
    objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, 
    bojanje rasvjetnih stupova i sl., te ophodarsku službu.  
4. Plaćanje će se vršiti prema mjesečnim situacijama ovjerenih po naručitelju sa rokom 
    plaćanja od 30 dana. Cijene se mogu mijenjati samo u slučaju promjene pariteta 
    EUR/KN za +l- 3% ukoliko dođe do promjene Eura, prema Tečajnoj listi HNB-a, ali ne 
    prije prvih 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora. 
5. Ponudu treba izraditi sukladno natječajnoj dokumentaciji koja sadrži sve potrebne 
podatke za izradu, te se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja, 
radnim            danom od 09:00-12:00 sati uz predočenje dokaza po uplaćenoj naknadi u iznosu od 
100,00 kn 

   (općom uplatnicom na žiro račun Općine Sveta Nedelja broj: HR 1323400091843200009. Model - 68-    
   7242-0lB za pravne osobe i fizičke osobe) 
6. Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Na 
   vanjskom omotu je adresa naručitelja – Nedešćina 103,  52231 Nedešćina, s naznakom: "NE 
   OTVARAJ - PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE", a na unutarnjem 
   omotu je adresa ponuditelja. 
   Rok za predaju ponuda ističe 04. Studeni 2013. Godine u 13,00 sati. Ponude moraju biti 
   zaprimljene u pisarnici Općine Sveta Nedelja do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.  
7. Ponuda mora sadržavati:  
- kratak opis ponuditelja, popis dokumenata u prilogu ponude  
  
- ispunjen i ovjeren obrazac ponude (DODATAK 1.) i aproksimativni troškovnik sa jediničnim 

cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om (DODATAK 2.)  
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- ispravu o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom 

ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja 
  
- potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih 

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih 
davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja 

  
- izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika da ponuditelju nije izrečen pravomoćna osuđujuća 

presuda za jedno ili više slijedećih 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, odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta (DODATAK 
4. ) 

 
- dokaz o bonitetu - BON 1 ili istovjetnu ispravu izdanu od strane nadležnog tijela kojom se 

dokazuje ukupni ostvareni prihod za 2012. godinu, a koji mora biti jednak ili veći od 2.500.000,00 
kuna, 

 
- dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 ili 

sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost , ne stariji od 30 dana. Ovim dokumentom 
ponuditelj dokazuje da račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka 
roka za dostavu ponude 

 
- potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Općine o podmirenim obvezama prema Općini 

po bilo kojoj osnovi, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja 
 
- potvrdu da se sjedište radne grupe uključujući zatvoreno zidano skladište rezervnih dijelova 

nalazi unutar kruga 15 km od granice područja Općine Sveta Nedelja, potvrdu da u redovnom 
radnom odnosu imaju najmanje 2 elektrotehničara ili VKV elektromontera s najmanje 3 godine 
radnog iskustva i 2 KV elektromontera sa najmanje 1 godinom radnog iskustva, 

 
- potvrdu da su djelatnici osposobljeni za rad na siguran način u skladu sa važećim zakonima i 

pravilnicima za predmetnu djelatnost, 
 
- potvrdu da je za ugovoreno razdoblje osigurano redovno kori5tenje auto platforme (korpe) za rad 

na visinama do 16 metara sa rukovoditeljem koji ima položen odgovarajući ispit, 
 
- bruto satnice svih djelatnika i opreme, 
 
- izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika (DODATAK 5.): 
 
- da je radna grupa za održavanje javne rasvjete opremljena sa opremom kako slijedi: dvije 

garniture profesionalne zaštitne opreme za rad na kabelskoj i zračnoj NN mreži, dvije garniture 
profesionalnog alata i instrumenata za rad na kabelskoj i zračnoj NN mreži te odgovarajuće vozilo 
i mobilni telefon, 

 
- da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, 

bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana, 
 
- da će ugrađivati zamjensku opremu istih podataka koje ima oprema koju treba zamijeniti, a u 

slučaju tehnološke zastarjelosti da će ugrađivati opremu prema važećoj tehničkoj regulativi, 
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- da su u jediničnim cijenama uključeni svi troškovi koji su potrebni za izvršenje radova po 

propisima i pravilima struke, te da neće zahtijevati nikakvo povećanje istih, 
 
- da su upoznati o davanju jamstva za kvalitetno izvršenje Ugovora u obliku bankarske garancije ili 

vlastite mjenice ("bez protesta") u iznosu od 10% ugovorenih radova prije potpisivanje Ugovora, 
 
- da su upoznati sa stanjem javne rasvjete u Općini Sveta Nedelja, odnosno da su izvršili pregled 

lokacija javne rasvjete 
 
- natječajna dokumentacija sadrži i prijedlog ugovora o obavljanju poslova koji je predmet ovog 

javnog nadmetanja ( DODATAK 3.) 
 

Ponuditelj mora potpisati priloženi ugovor a kojim potpisom potvrđuje prihvaćanje ugovornih 
uvjeta. 

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku, izuzev DODATKA 2. i 
DODATKA 5., koje izjave moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika. 

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a 
prije sklapanja Ugovora o održavanju javne rasvjete na području Općine Sveta Nedelja, dostaviti na 
uvid izvorne dokumente u Jedinstvenu upravni odjel. 
8. Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima, te 
    će ih povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se 
    otvarati i vratiti će se ponuditelju.. 
9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:  

- udovoljavanje svim natječajnim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje 
- najniža ponuđena cijena. 

10. Odluku o izboru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanje rasvjete 
      donosi Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja. Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ovog 
      javnog natječaja nema pravo Žalbe na odluku Općinskog vijeća o povjeravanju poslova 
     održavanja javne rasvjete najpovoljnijem ponuditelju, već može pokrenuti upravni spor 
     u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnom sudu Republike Hrvatske. 
11. Javno otvaranje ponuda obavit će se uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja 
     Dana 04. Studeni 2013. Godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Sveta Nedelja. 
12. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu odnosno poništiti ovaj javni 
      natjeraj, te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja. 
13. Sklapanje ugovora između naručitelja i ponuditelja obavit će se u roku od 30 dana od 
      dana pravomoćnosti odluke Općinskog vijeća o izboru izvoditelja za održavanje javne 
      rasvjete. 
 
 
KLASA:  022-05/13-01/09 
URBROJ :  2144/03-02-13-4 
Nedešćina,  01. listopada 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Načelnik: 
           Gianvlado Klarić, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. 
 Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) i 
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. 1/13., 
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2/13. i 6/13.) i Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 5/13.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja,  01. listopada 2013. godine, donio je 
 

ODLUKU 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja 

u postupku javne nabave za održavanje javne rasvjete 
 

Članak 1. 
 

 Općina Sveta Nedelja sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103 (OIB: 84615779206, u daljnjem 
tekstu: Naručitelj), za potrebe pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave za – održavanje 
javne rasvjete, imenuje svoje ovlaštene predstavnike i to: 
 
1. Elia Stepančića, Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, za dokaze financijske sposobnosti,  
    rokove, načine i uvjete plaćanja, pravne i poslovne sposobnosti, uvjete nekažnjavanja i pravnu  
    zaštitu, 
2. Dorijana Bažona, oec - ovlaštena osoba sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u  
    području javne nabave KLASA: 406-01/11-01/05, URBROJ: 526-15-02-01/2-11-133 od  
    14.04.2011. godine, 
3. Vitaljana Beletića, referenta za gospodarstvo i društvene djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 

 Obaveze i ovlasti imenovanih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka 
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su slijedeće: 
 

- pripremiti Dokumentaciju za nadmetanje u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnoj 
nabavi i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 
(«Narodne novine», broj 10/12.), 

- objaviti poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 
- od dana objave poziva za nadmetanje cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje elektronički 

staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 
- osigurati da svi gospodarski subjekti zainteresirani za dostavu ponude pravovremeno i u 

skladu sa rokovima određenim Zakonom o javnoj nabavi dobiju tražene dodatne informacije i 
uvid u dokumentaciju, 

- provesti postupak javnog otvaranja ponuda sa izradom zapisnika o otvaranju ponuda, 
- izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda te odabrati najpovoljniju ponudu 

sukladno kriterijima za odabir najpovoljnije ponude koji su utvrđeni Dokumentacijom za 
nadmetanje, 

- dostaviti zapisnik iz prethodne alineje Općinskom načelniku Općine Sveta Nedelja radi 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, 

- nakon izvršnosti Odluke o odabiru ponude pripremiti i dostaviti na potpis Ugovor o javnim 
radovima Naručitelju i gospodarskom subjektu koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, 

- dostaviti obostrano potpisan Ugovor o javnim radovima sa svim prilozima Jedinstvenom 
upravnom odjelu nadležnom za provedbu Ugovora, 

- te druge obaveze i ovlasti utvrđene odredbama Zakona o javnoj nabavi i uredbama 
donesenim temeljem tog Zakona. 

 
Članak 3. 

 
1. Predmet javne nabave je: odrđavanje javne rasvjete  
 
2. Evidencijski broj nabave: EV-02/2013 
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3. Procjenjena vrijednost nabave je: 150.000,00  kn 
 
4. Broj i naziv iz Jedinstvenog riječnika javne nabave: CPV 
5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave 
 
6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi. 
 
7. Sklapa se: Ugovor o javnoj nabavi. 
 
8. Rok za donošenje Odluke o odabiru je: 30 dana od dana otvaranje ponuda 
 
9. Odgovorna osoba naručitelja: Gianvlado Klarić, načelnik Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 4. 
 

 Ovlašteni predstavnici Naručitelja dužni su sukladno danim obavezama i ovlastima iz ove 
Odluke, započeti sa pripremom i provedbom postupka javne nabave - otvoreni postupak javne 
nabave – održavanje javne rasvjete, odmah po zaprimanju ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 022-05/13-01/09 
URBROJ: 2144/03-02-13-5 
Nedešćina, 01. listopada 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
         NAČELNIK: 

                                 Gianvlado Klarić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


