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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

16. 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 
– pročišćen tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 I 144/20), članka 49. Statuta Općine 
Sveta Nedelja (''Službene novine Općine Sveta Nedelja''  11/18 i 3/21) i članka 197. Zakona o 
javnoj nabavi (‘’Narodne novine” broj 120/16) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja 
donosi 

 
 

 
O D L U K U 

o početku postupka Javne nabave velike vrijednosti – VV 1/22 
 
 

Članak 1. 
 

Naručitelj: OPĆINA SVETA NEDELJA, Nedešćina 103, 52 231 Nedešćina, OIB: 84615779206.  
 
 

Članak 2. 
 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za 
razdoblje od dvije godine. 
 
 

Članak 3. 
 

Procijenjena vrijednost nabave: 763.200,00 HRK (bez PDV-a), te 862.416,00 HRK (s PDV-
om).  
 
 

Članak 4. 
 

Izvor – način planiranih sredstava: Financijska sredstava za predmet nabave osigurana su u 
Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu / Planu nabave Općine Sveta Nedelja za 
2022. godinu, Evidencijski broj nabave: VV 1/21 stavka „Opskrba električnom energijom radi 
sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine“ u iznosu od 763.200,00 HRK (bez 
PDV-a). 
 

Članak 5. 
 

Odgovorna osoba naručitelja i osoba odgovorna za praćenje izvršenja ugovora je Irene 
Franković,  Općinska načelnica. 
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Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“ 
 
KLASA: 024-03/22-01/005 
URBROJ: 2163-32-02-22-9 
Nedešćina, 12.05.2022. 
                                                                                                                              

Općinska načelnica:                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                       Irene Franković, v.r. 

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

17. 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 
– pročišćen tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 I 144/20),  članka 49. Statuta Općine 
Sveta Nedelja  (''Službene novine Općine Sveta Nedelja'' 11/18 i 3/21) i članka 197. Zakona o 
javnoj nabavi (‘’Narodne novine” broj 120/16) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja 
donosi 

 
 

O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne nabave 
velike vrijednosti  za Opskrbu električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za 

razdoblje od dvije godine 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u otvorenom 
postupku Javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave „Opskrba električnom 
energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine“ na području 
Općine Sveta Nedelja.   

Predmet nabave je Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog 
sporazuma za razdoblje od dvije godine. 

Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. 
Evidencijski broj nabave: VV 1/22. 
Postupak javne nabave provodi se po odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak, a zakonska osnova za njegovo 

provođenje su članci 85. i 88. Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 2. 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuje se radi pripreme i provedbe postupka 
javne nabave velike vrijednosti za Opskrbu električnom energijom radi sklapanja okvirnog 
sporazuma za razdoblje od dvije godine.  
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Javni naručitelj za predmet nabave iz članka 1. ove Odluke je Općina Sveta Nedelja, 
Nedešćina 103, 52 231 Nedešćina, MB: 2587629, OIB: 84615779206 
 Procijenjena vrijednost nabave iz ove Odluke iznosi 763.200,00 HRK (bez PDV-a), te 
862.416,00 HRK (s PDV-om). 
 Financijska sredstava za predmet nabave osigurana su u Proračunu Općine Sveta 
Nedelja za 2022. godinu / Planu nabave Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i projekcijama 
za 2023.godinu, Evidencijski broj nabave: VV 1/22: „Opskrba električnom energijom radi 
sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine“ u iznosu od 763.200,00 HRK (bez 
PDV-a). 
 

Članak 3. 
 

Odgovorna osoba javnog Naručitelja za predmetnu javnu nabavu je Irene Franković, 
Općinska načelnica.  

U Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:  
 
1. Teodora Dimitrov (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/15-
05/1178, Urbroj: 517-08-04-02-03-21-6, izdan od Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, datum izdavanja certifikata 20. travnja 2021. godine) – predsjednik stručnog 
povjerenstva 
Obveze i ovlasti:  Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje, objava Poziva u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, komunicira sa ponuditeljima 
tijekom cijelog postupka, sastavlja upisnik o zaprimanju jamstva za ozbiljnost ponude, 
sudjeluje u javnom otvaranju ponuda, otvara ponude te izrađuje zapisnik o otvaranju 
ponuda, sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda te izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, 
daje prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za odabir najpovoljnije ponude, sastavlja 
prijedlog odluke o odabiru, nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi, objavljuje obavijest o 
sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i ostale 
radnje temeljem prihvaćene ponude Centra za ulaganja EURO KONZULTING d.o.o. Pula, 
Mletačka 6, OIB 81945359894 od 21.04.2022. godine, 
2. Andrea Rajković– član stručnog povjerenstva 
Obveze i ovlasti:  Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje, sudjeluje u otvaranju 
ponuda te u pregledu i ocjeni ponuda, daje prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za odabir 
najpovoljnije ponude te priprema ugovor o javnoj nabavi. 
3. Monika Pavinčić – član stručnog povjerenstva 
Obveze i ovlasti:  Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje, surađuje sa 
predsjednikom stručnog povjerenstva u komuniciranju sa ponuditeljima tijekom cijelog 
postupka, sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda, daje prijedlog odgovornoj osobi naručitelja 
za odabir najpovoljnije ponude. 

 
Članak 4. 

 
Osobe iz članka 3. stavka 2. ove Odluke dužne su potpisati Izjavu o postojanju ili 

nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. 
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Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja.  
 

KLASA: 024-03/22-01/005 
URBROJ: 2163-32-02-22-10 
Nedešćina, 12.05.2022. 

 
OPĆINSKA NAČELNICA 

 
Irene Franković, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18. 
Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“                 

broj 84/21.) i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja  („Službene novine            

Općine Sveta Nedelja“ broj 11/18. i 3/21) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana        
13. svibnja 2022. godine donosi   

 

OČITOVANJE 
na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

 
I. 
 

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja nakon provjere prijedloga Cjenika usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko 
društvo 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379, očituje se da je isti sukladan 
Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta 
Nedelja“ broj 2/22), te predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje 
biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od 
miješanog komunalnog otpada. 
  

II. 
 

Davatelj javne usluge trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. dužno je prije primjene Cjenika ishoditi 
suglasnost  na isti temeljem članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom. 
 

III. 
 
Ovo Očitovanje objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“ i na mrežnim 
stranicama davatelja javne usluge. 
 
KLASA: 024-03/22-01/005 
URBROJ: 2163-32-02-22-13 
Nedešćina, 13. svibnja 2022. 
 
                                                                                                             Općinska načelnica 
                                   Irene Franković, v.r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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19. 
 
 
Na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
84/21), a sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 2/22.) i članka 

49. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“               

broj 11/18. i 3/21) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana 13. svibnja 2022. godine 

donosi   

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog  

Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
 

I. 
 

Trgovačkom društvu 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 kao davatelju javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sveta Nedelja, daje 
se suglasnost na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (dalje u 
tekstu: Cjenik), koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
  

II. 
 

Cjenik iz točke I. ovog Zaključka primjenjivat će se od 1. lipnja 2022. godine. 
 

III. 
 

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja je dana 13. svibnja 2022. godine dala Očitovanje 
KLASA: 024-03/22-01/005, URBROJ: 2163-32-02-22-13  da je prijedlog Cjenika u skladu sa 
Zakonom o gospodarenju otpadom. 
 

IV. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja“. 
 
KLASA: 024-03/22-01/005 
URBROJ: 2163-32-02-22-14 
Nedešćina, 13. svibnja 2022. 
 
                                                                                                                  Općinska načelnica 
                                    Irene Franković, v.r. 
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