
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKI NAČELNIK 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 022-04/17-01/10 
URBROJ: 2144/04-01/1-17-9 
Kršan, 09. listopada  2017. 

 
Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne Novine'' br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15), čl. 34. Statuta Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13), članka 14. st. 1. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 11/11,10/15), razmatrajući zapisnik Povjerenstva 
za provedbu postupka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti - 
Održavanja javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora od 03. 
listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Kršan dana 09. listopada 2017. godine 
donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Utvrđuje se da je temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje 
komunalne djelatnosti - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem 
pisanog ugovora, između dvije prihvatljive ponude, kao najpovoljnija ponuda, utvrđena 
ponuda društva El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, OIB 63942295940, u ukupnom iznosu 
od 131.965,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 164.956,25 kuna (sa PDV-om), sve po jediničnim 
stavkama iz ponudbenog troškovnika. 
 

2. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Kršan donošenje Odluke o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan 
temeljem pisanog ugovora društvu El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, kao najpovoljnijem 
ponuđaču, a čija je ponuda ujedno pravovaljana i prihvatljiva, na rok od 4 godine. 

 
 3. Sastavni dio ovog zaključka čini prijedlog Odluke o povjeravanju poslova 
održavanja javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora društvu 
El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38 sa obrazloženjem.  

 
 

                  Općinski načelnik 
 
                       Valdi Runko 

DOSTAVITI: 
1. Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9, 
2. El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, 
3. Predsjednik Općinskog vijeća, ovdje, 
4. Općinsko vijeće Općine Kršan (x13),  
5. Arhiva akata načelnika, ovdje, 
6. a/a, ovdje, uz KLASU: 363-02/17-01/24. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 

KLASA: UP/Io-021-05/17-01/ 
URBROJ: 2144/04-05-17- 
Kršan,  ______________ 2017. 
 
 Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" br. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09 i 49/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14, 36/15, ), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 
br. 47/09), članka 19. st. 2. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 
05/13) te članka 6. i 14. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine 
Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 07/09, 
11/11, 10/15), u postupku po upućenom pozivu za podnošenje ponuda za obavljanje 
komunalne djelatnosti - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem 
pisanog ugovora, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana  
______________ 2017. godine donijelo 

 
O D L U K U 

o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - 
Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora 

 
 1. Društvu El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, OIB 63942295940, povjerava se 
obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan 
temeljem pisanog ugovora. 
 
 2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - Održavanje javne 
rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora zaključuje se na vrijeme od 4 
(četiri) godine, računajući od dana njegova sklapanja, a kojim će se utvrditi uvjeti obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke.  
 
 3. Za zaključivanje ugovora iz točke II. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik 
Općine Kršan. 
 
 4.  Ova se Odluka dostavlja kandidatima koji su uputili ponudu na dostavljeni im poziv 
za podnošenje ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti - Održavanje javne rasvjete 
na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora, a objavit će se i u "Službenom glasilu 
Općine Kršan".   

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 Općinski načelnik Općine Kršan temeljem ovlaštenja iz čl. 6. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 07/09, 11/11, 10/15) - u daljnjem tekstu: Odluka, uputio  
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je dana 31. kolovoza 2017. godine poziv za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne 
djelatnosti - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora.  

 
Poziv za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje javne 

rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora upućen je trojici kandidata i to: 
 1. Društvu Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9,  
 2. Društvu El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, 
 3. Društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Pristav 60,   
   
 Po upućenom pozivu u predviđenom roku za podnošenje ponuda na poziv pristigle su 
dvije ponude i to ponude: 
 - društva Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9 u iznosu od 150.658,00 kuna bez PDV-a 
odnosno 188.322,50 kuna sa PDV-om (po jediničnim stavkama troškovnika, ukupno), 
 - društva El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, u iznosu od 131.965,00 kuna bez 
PDV-a odnosno 164.956,25 kuna sa PDV-om (po jediničnim stavkama troškovnika, ukupno), 
 obje prihvatljive i pravovaljane, budući ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. 

Kako je odredbama članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na 
području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora (Službeno glasilo Općine 
Kršan br. 7/09, 11/11, 10/15) mjerilo za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 
povoljniji iznos cijene za obavljanje komunalne djelatnosti, usporedbom ponuda, utvrđeno je 
da je povoljniju cijenu ponude ponudilo društvo El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, u 
iznosu od 131.965,00 kuna bez PDV-a odnosno 164.956,25 kuna sa PDV-om (po jediničnim 
stavkama troškovnika, ukupno). 

Povjerenstvo je temeljem svega naprijed navedenog Općinskom načelniku predložilo 
da se obavljanje komunalnih poslova - Održavanje javne rasvjete na temelju ugovora povjeri 
društvu El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38.   

Općinski načelnik je 06. listopada 2017. godine razmatrao zapisnik Povjerenstva za 
provedbu postupka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti - 
Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora, pa je 
sukladno čl. 9. st. 3. i čl. 13. st.2. Odluke Zaključkom predložio Vijeću da se obavljanje 
komunalnih poslova - Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem 
pisanog ugovora povjeri društvu El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, čija je ponuda 
povoljnija. 
 Stoga je primjenom čl. 14. Odluke, a temeljem svega naprijed navedenog, riješeno 
kao što je utvrđeno u izreci ove Odluke. 
 
 Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. 
Upravni spor pokreće se tužbom, a rješava ga Upravni sud Republike Hrvatske. Tužba radi 
pokretanja upravnog spora može se podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke 
strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili mu se šalje poštom. 
                   

       
                          Predsjednik 

                            Općinskog vijeća 
 
 
                                Zdravko Vidak 
Dostaviti:  
1. Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9, 
2. El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav 38, 
3. Arhiva akata Vijeća, ovdje, 
4. a/a, ovdje uz KLASU: 363-02/17-01/24. 



 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
uz prijedlog  

  Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - 
 Održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora 

 
 
 

1 / PRAVNA OSNOVA 
Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 15. stavak 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09 i 
49/11, 144/12, 94/13. 153/13, 147/14, 36/15,) te članak 6. i 14. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 07/09, 11/11, 10/15), koji određuju da Općinsko vijeće / 
Predstavničko tijelo donosi Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova na temelju ugovora. 
 
 
2 / OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU OVOM ODLUKOM 
Ovom se Odlukom izabire osoba za obavljanja komunalne djelatnosti - Održavanje javne 
rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora.  
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova - Održavanje javne rasvjete na području Općine 
Kršan temeljem pisanog ugovora zaključuje se na vrijeme od četiri godine, računajući od 
dana njegova sklapanja, kojim će se detaljnije utvrditi uvjeti i način obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti.  
 
 
3 / TEKST NACRTA AKTA 
Prijedlog teksta nacrta Odluke - Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora priložen je u privitku. 
 
 
4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Za provođenje ove Odluke, koristit će se financijska sredstva predviđena Proračunom 
Općine Kršan za 2017. godinu, u stavci 32329300 (ekonomska klasifikacija) ''Redovno 
održavanje javne rasvjete'' . 
 

Slijedom navedenog, a temeljem izrađenog prijedloga Općinski Načelnik Zaključkom 
od 09. listopada 2017. godine, predlaže Općinskom vijeću Općine Kršan donošenje Odluke o  
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje javne 
rasvjete na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora u tekstu kako je predloženo. 

 
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 
 
 


