
                      

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
KLASA: 363-01/14-01-29 
URBROJ: 238/14-01/01-14-04 
Kloštar Ivanić, 03.04.2014.  
 
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), na 
temelju raspisanog javnog natječaja po Odluci Općinskog načelnika od 10.03.2014. godine te 
članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) 
Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 9. sjednici održanoj dana 03.04.2014. godine 
donijelo je 
 
                                                              O D L U K U 
                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  
                                «odvodnja atmosferskih voda» na temelju ugovora 
 

I. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti «odvodnja 
atmosferskih voda» na području Općine Kloštar Ivanić u 2014., 2015. i 2016. 
godini 

 
               - CVIPEK d.o.o., Savska 113., 10310 Ivanić Grad.  

 
                                                           O b r a z l o ž e n j e : 
 
Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 10.03.2014. godine Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti – «odvodnja atmosferskih 
voda» na području Općine Kloštar Ivanić u 2014., 2015. i 2016. godini. 
 
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su tri ponude: 

- ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grad, 
- CVIPEK d.o.o., Savska 113., 10310 Ivanić Grada, 
- GRADNJA LIPOVEC d.o.o., Lipovec Lonjski 41., 10312 Kloštar Ivanić, 

Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude ELEKTROCENTAR PETEK  
d.o.o., CVIPEK d.o.o. i GRADNJA LIPOVEC d.o.o. pravovremene, kompletne i prihvatljive. 
Ponuda CVIPEK d.o.o  je povoljnija jer nudi nižu cijenu u ponudbenom troškovniku, a 
sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim 
djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić. 
Stoga je Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka predložilo da se za obavljanje ove 
komunalne djelatnosti u 2014., 2015. i 2016. godini prihvati ponuda CVIPEK d.o.o., Savska 
113., 10310 Ivanić Grad.  
 
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «odvodnja atmosferskih voda» na temelju ugovora, 
određeni Odlukom Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja od 10.03.2014. 
godine, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju obavljanja predmetne djelatnosti 
izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Godišnja 



vrijednost ugovora utvrđena je Proračunom Općine Kloštar Ivanić i Programom održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.  
 
Uputa o pravnom lijeku:       
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 
podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 
ili mu se šalje poštom. 
 

                                                                                  
                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                        Krešimir Bunjevac 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

- ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8., 10310 Ivanić Grad, 
- CVIPEK d.o.o., Savska 113., 10310 Ivanić Grada, 
- GRADNJA LIPOVEC d.o.o., Lipovec Lonjski 41., 10312 Kloštar Ivanić, 
- Arhiva, ovdje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


