
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI ĐURĐ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/20-02/2 

URBROJ: 2186-21-02-20-__ 

Sveti Đurđ, __. svibnja 2020. 

 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 

68/18., 110/18. i 32/20) i članka 22. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Sveti Đurđ (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 77/19.) i članka 22. Statuta 

Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 32/09, 21/13, 70/13, 105/18, 

15/19 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na svojoj __. sjednici održanoj 

______ 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora 

 

I. 

(1) Nakon provedenog Javnog poziva za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području Općine Sveti Đurđ,  

KLASA: 363-02/20-04/2, URBROJ: 2186-21-04-20-1, objavljenog u Regionalnom tjedniku 

broj 818, od 21. siječnja 2020. godine, te nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristigle 

ponude, kao najpovoljnija ponuda za sklapanje Ugovora o povjeravanju komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području 

Općine Sveti Đurđ, odabrana je ponuda: 

 

1. Naziv ponuditelja: Obrt za prijevoz i građevinsko-zemljane radove vl. Zlatko Tuksor 

Sjedište ponuditelja: Sveti Đurđ, Preloška 32, 42233 Sveti Đurđ 

OIB ponuditelja: 29924584911 

Djelatnost ponuditelja: NKD 2007  

- 49.41 – prijevoz robe (tereta) cestom, 

- 43.11 – uklanjanje građevina, 

- 43.12 – pripremni radovi na gradilištu, 

- 81.29 – ostale djelatnosti čišćenja*čišćenje ulica i uklanjanje snijega i leda. 

 

Iznos ponude: 

 
Rd. 
br. 

OPIS Jedinična cijena 
u kn 

Iznos PDV-a u kn Ukupna cijena s PDV-om 

1. Cijena ponude 
po 1 satu rada 

____ ____ ____ 

1.a. Razgrtanje 
snijega -  

Iznos brojkama: 

300,00 

Iznos brojkama: 

75,00 

Iznos brojkama: 

375,00 



rad kamiona s 
ralicom 

Iznos slovima: 
 

tristokunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

sedamdesetpetkunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

tristosedamdesetpetkunainulalipa 

1.b. Razgrtanje 
snijega -  

rad rovokopača 

Iznos brojkama: 

250,00 

Iznos brojkama: 

62,50 

Iznos brojkama: 

312,50 

Iznos slovima: 
 

dvjestopedesetkunainulalipa 

Iznos slovima: 
 

šezdesetdvijekuneipedesetlipa 

Iznos slovima: 
 

tristodvanaestkunaipedesetlipa 

 

II. 

(1) Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ da s ponuditeljem iz točke I. ove 

Odluke sklopi Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u 

zimskim uvjetima – zimska služba na području Općine Sveti Đurđ definiranog prema 

važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, važećoj Odluci o obavljanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Sveti Đurđ te provedenog Javnog poziva. 

(2) Ugovor iz stavka 1. ove točke sklapa se na rok od 4 godine od dana potpisa Ugovora. 

(3) Ako ponuditelj odbije sklopiti ponuđeni ugovor iz stavka 1. ove točke u roku od 8 (osam) 

dana od dana primitka, smatrat će se da je odustao od svoje ponude. 

 

III. 

(1) Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez 

odgode ponuditelju u postupku. 

 

IV. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Damir Grgec 

 

 

 

 

 


