
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                                    

       OPĆINA SIRAČ                                                                

             OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 363-02/17-01/11 

URBROJ: 2111/04-01-18-12 

Sirač, 01.03.2018. 

 
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)  i članka 8. i 13. Odluke 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj 12/08, 06/09, 25/09, 08/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13),  a sukladno Prijedlogu Odluke Općinskog 

načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 5. sjednici održanoj 01. ožujka 2018. godine, 

donijelo je 

ODLUKU 

o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi  

na opskrbu električnom energijom  

 

Članak 1. 

Temeljem provedenog javnog natječaja, komunalna djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na 

opskrbu električnom energijom povjerava se HEP-Opskrbi d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, 

OIB: 63073332379. 

Članak 2. 

 Komunalna djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom 

povjerava se na rok od 2 (dvije) godine, počevši od dana zaključenja ugovora o povjeravanju 

komunalne djelatnosti. 

 Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti sklapa se sukladno Odluci o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Sirač.  

 

Članak 3. 

Cijena za komunalnu djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom 

energijom utvrđena je ponudbenim troškovnikom, koji Općinsko vijeće prihvaća, te isti postaje 

sastavni dio ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti. 

Cjenik za pruženu uslugu komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu 

električnom energijom može se mijenjati samo uz suglasnost Općinskog načelnika. 

 

Članak 4. 

Primatelj komunalne djelatnosti obvezuje se komunalnu djelatnost javne rasvjete koja se 

odnosi na opskrbu električnom energijom obavljati trajno i kvalitetno u skladu sa Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Sirač, 

Ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti i pravilima struke. 

 

Članak 5. 

Ostale obveze primatelja komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu 

električnom energijom utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 



OBRAZLOŽENJE 

 

Načelnik Općine Sirač objavio je 29. studenog 2017. godine, na web stranici  i oglasnoj ploči 

Općine Sirač, javni natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na 

opskrbu električnom energijom. 

Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja: 

- HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379 

- Proenergy d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, OIB: 63962176928 
Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponude ispunjavaju sve uvjete propisane javnim 

natječajem, te se utvrdilo da su ponuditelji sposobni a njegove ponude prihvatljive. Provedena je 

računska provjera ponuda, te se utvrdilo da su iste računski ispravne. 

Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude,  ponude su rangirane na sljedeći način: 

1. HEP-Opskrba d.o.o.- ukupna cijena ponude s PDV-om 161.987,20 kn 

2. Proenergy d.o.o. – ukupna cijena ponude s PDV-om 210.420,13 kn 

Ponuda HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, je 

prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom slijedom čega je odlučeno kao u izreci Ove 

Odluke. 
 

  

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno čl.15.st.7. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Tužba se podnosi neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili poštom preporučeno, a 

može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje poslova pravne 

pomoći. 

 

 

 

                            Predsjednik: 

 

                                             ____________________ 

                                                           (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

- Proenergy d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb 

 

 


