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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

11. 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14. i 36/15) i članka 2, 
5, 6, 7. i 15. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora odnosno na temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja ("Službene novine 
Općine Sveta Nedelja”, broj 7/15) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 04. prosinca 
2015. godine donio je slijedeću  
                              
 

O D L U K U 
 

 
Članak 1. 

 
Objavljuje se da će Općina Sveta Nedelja provesti postupak prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja (uređenja) naselja na 
području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4 godine odnosno 
za razdoblje od 2015. do 2019. godine. 
 

Članak 2. 
 
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova prigodnog 
ukrašavanja (uređenja) naselja na području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora 
izabire se jer se ocjenjuje da će se provedbom istog postupka osigurati kvalitetnije obavljanje 
odnosnih komunalnih poslova na području Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 3. 
 
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova prigodnog 
ukrašavanja (uređenja) naselja na području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora 
provest će se pozivom na dostavu ponude, a poziv će se uputiti slijedećim pravnim osobama 
registriranim za obavljanje odnosnih komunalnih poslova: 
 

1. ELEKTRA   društvo   s   ograničenom   odgovornošću   za    elektroinstalacije, 
servisiranje N i S izvedbi, sa sjedištem u Labinu, Rudarska 9 

2. VISTA TEAM, trgovina, poslovne usluge i turistička agencija, d.o.o, 
      sa sjedištenm u Puli, Marsovo polje 12  
3. EL.C. ELECTRON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, 

sa sjedištem u Kršanu, Pristav 38. 
 
 

                                                           
Članak 4. 

 
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za 
provedbu prikupljanja ponuda. 
 
U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda imenuju se: 
 
                                   1. Vitaljano Beletić, za predsjednika 

2. Sandra Jakačić, za člana 
3. Ingrid Zulijani - Pavlinović, za člana 
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1. Munirka Podobnik, za zamjenika predsjednika 
2. Mladen Vlačić, za zamjenika člana 

                                   3. Patricij Načinović, za zamjenika člana. 
 

Članak 5. 
 

Za odabir najpovoljnijeg ponuditelja odnosno osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova prigodnog ukrašavanja (uređenja) naselja na području Općine Sveta Nedelja određuje 
se primjena kriterija najniže ponuđene cijene. 
 

Članak 6. 
 

Financijska sredstva za obavljanje komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja (uređenja) 
naselja na području Općine Sveta Nedelja osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja, 
a sukladno utvrđenom opsegu odnosnih komunalnih poslova određenom godišnjim 
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja”. 

 

KLASA: 022-05/15-01/012 
URBROJ: 2144/03-02-15-1 
Nedešćina, 04. prosinca  2015. 

 

Općinski načelnik 
 
                                                                                               Gianvlado Klarić, v.r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


