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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 19. i 20. Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Štefanje 
("Službeni vjesnik Općine Štefanje", br. 5/10 i 2/11) i članka 34. Statuta Općine Štefanje (Službeni 
vjesnik Općine Štefanje" br. 05/09 ), Općinsko vijeće Općine Štefanje  na sjednici održanoj dana  24. 
siječnja 2013. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

na području Općine Štefanje 
 
I 

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete u Općini Štefanje odabire se ROTOR d.o.o. iz Bjelovara, Ulica hrvatskog 
proljeća 10. 
 

II 
Načelnik Općine Štefanje sklopit će, temeljem ove Odluke, sa Rotorom d.o.o.  iz Bjelovara, 

Ulica hrvatskog proljeća 10, Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na rok 
od 4 (četiri) godine, od dana donošenja ove Odluke. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je 
odreñeno da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju 
isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na 
vrijeme od četiri godine, te odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog natječaja. 

Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
donosi odluku o izboru izvoditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora. 

Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora, Načelnik Općine Štefanje donio je Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete KLASA: 363-01/12-01/12, URBROJ: 2110/03-02-12-1 
od 29.11.2012.god. Navedenom Odlukom osnovano je i stručno povjerenstvo za provedbu natječaja 
koje je imenovano za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja javne rasvjete. Odluka je objavljena u «Službenom vjesniku Općine Štefanje» 
br.05/12  dana 01. prosinca 2012. godine. 

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 
području Općine Štefanje sukladno programima održavanja komunalne infrastrukture Općine Štefanje 
za svaku proračunsku godinu u razdoblju od 2013- 2015. godine, odnosno planiranim novčanim 
sredstvima. 

Dokumentacijom za natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 
utvrñeno je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najniže ponuñenom cijenom, 
povoljnijim uvjetima plaćanja i sposobnosti ponuditelja koja se utvrñuje temeljem dokumentacije iz 
ponude. 

Uvjeti obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete utvrñeni su dokumentacijom za natječaj 
i prijedlogom ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za natječaj, a sve sukladno odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koji se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora. 

Zapisnikom sa sjednice stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog 
natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, Klasa: 363-01/12-01/12, 
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Urbroj: 2110/03-03-12-08 i Klasa:363-01/12-01/12, Urbroj: 2110/03-03-12-09  od 27. prosinca 2012.g. 
Stručno povjerenstvo  utvrdilo je: 
- da je u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete u Općini Štefanje zaprimljena jedna ponuda i to 

* ponuda Rotora d.o.o. iz Bjelovara, Ulica hrvatskog proljeća 10, s ponuñenim iznosom od 
19.677,50 kuna bez PDV-a, odnosno 24.596,88 kuna s PDV –om. 
- da je ponuda u potpunosti sukladna dokumentaciji za natječaj. 
- da nema računske pogreške u troškovničkim stavkama. 
te donijelo Zaključak o prijedlogu za odabir ponude Rotor d.o.o. iz Bjelovar jer je to bila jedina pristigla 
ponuda i prema saznanjima komisije i naručitelja poznat je kao dobar izvoñač radova, te ne 
izražavamo sumnju u objektivnost ponuñene cijene.  
  
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 
 
KLASA: 363-01/12-01/12     PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-13-10        Marijan Markovinović 
Štefanje, 24. siječnja  2013.godine 
 

 
 
Temelju članka 11. točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 
pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- Zakon o vodama, 49/11. 84/11 – Zakon o 
cestama, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji i 144/12), 
članka 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11),  članak 22. stavak 1.  
Zakona o koncesijama ("Narodne novine" 125/08), članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Štefanje ("Službeni vjesnik Općine Štefanje" broj 3/10, 2/11 i 2/12) i 
temeljem članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik Općine Štefanje" broj 05/09), 
Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 24. siječnja 2013. g. donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje 
 
I. 

 Ovom se Odlukom odabire najpovoljniji ponuditelj na natječaju za  dodjelu koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje.  

Davatelj koncesije je Općina Štefanje, Trg dr. Franje Tuñmana 1, 43246 Štefanje, OIB: 
02595225846. 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove na području  Općine Štefanje 
objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 144/2012 od 22. prosinca 2012. godine i u lokalnom tjedniku 
"Bjelovarski list" dana 24. prosinca 2012. godine, broj 227. godina V. 

 
II. 

 Temeljem članka 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) odabire 
se ponuda  "Dimnjačarski obrt" vl. Ivan Galović, Milana Novačića 52, 43240 Čazma (u nastavku 
teksta: najpovoljniji ponuditelj). 
 

III. 
 Predmet koncesije, koja će se dodijeliti najpovoljnijem ponuditelju, je obavljanje komunalne 
djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Štefanje. 
 Priroda i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije – dimnjačarski poslovi na području 
Općine Štefanje za mještane Općine Štefanje i ostalih mještana korisnika, kao korisnika usluge.  
 

IV. 
 Rok na koji se daje koncesija iz točke III. Ove odluke je 5 (pet) godina a počinje teći danom 
potpisivanja Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
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V. 
 Najpovoljniji ponuditelj će, tijekom trajanja koncesije morati udovoljiti posebnim uvjetima kako  
je navedeno u Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje ("Službeni 
vjesnik Općine Štefanje" broj 3/2010).  
  

VI. 
 Najpovoljniji će ponuditelj, tijekom trajanja koncesije plaćati naknadu za koncesiju u iznosu od  
2.510,00 kuna (dvijetisućepetstodesetkuna) godišnje. 
 

VII. 
 Najpovoljniji je ponuditelj dužan sklopiti ugovor o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od 
trenutka kada ova Odluka postane konačna. 
 Ugovorom o obavljanju koncesije dimnjačarskih poslova biti će detaljno  ureñena meñusobna 
prava i obveze izmeñu "Dimnjačarskog obrta" vl. Ivana Galovića iz Čazme kao koncesionara i Općine 
Štefanje kao davatelja koncesije, sukladno dokumentaciji za natječaj, svim podatcima iz obavijesti o 
namjeri davanja koncesije, odobrenoj ponudi i ovoj Odluci te sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
("Narodne novine" broj 90/11), Zakonu o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08) i Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"  broj 26/03 pročišćeni tekst 82/04, 178/04,  38/09, 
79/09, 153/09- Zakon o vodama, 49/11. 84/11 – Zakon o cestama, 90/11 – Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji i 144/12) i Odluci o dimnjačarskim poslovima 
("Službeni vjesnik Općine Štefanje" 03/10) . 
 

O b r a z l o ž e nj e: 
 

Općina Štefanje, je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 
26/03 pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 153/09- Zakon o vodama, 49/11. 84/11 – Zakon o cestama, 
90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji i 144/12), Zakona o 
koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Štefanje (Službeni vjesnik Općine Štefanje" broj 3/10, 2/11 i 2/12) u  „Narodnim novinama“ broj 
144/2012 od 22. prosinca 2012. godine i u lokalnom tjedniku "Bjelovarski list" dana 24. prosinca 2012. 
godine, broj 227. objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove na području  
Općine Štefanje 
 

 Natječajnu dokumentaciju zatražile su četiri natjecatelja i to: "Dimnjačarski obrt" vl. Ivan 
Galović iz Čazme, Milana Novačića 52,; "Vočanec" j.d.o.o.  iz Kapele, Donji Mosti 81,; "Dimnjačarski 
obrtnik" vl. Goran Krpan iz Bjelovara, Prespa 203 i "Mivegra" d.o.o.  iz Ivanić Grada, Predavčeva 12..  

 
Natječaj je bio otvoren 33 dana. Do roka za otvaranje ponuda 24. siječnja 2013. godine u 12:00 

sati pristigle su dvije ponude ponuditelja: 
1. "Dimnjačarski obrt" vl. Ivan Galović, Milana Novačića 52,  43240 Čazma, dana 24. siječnja 

2013. godine u 10 sati i 47 minuta.  
2. "Mivegra" d.o.o., Predavčeva 12, 10310 Ivanić Grad, dana 24. siječnja 2013. godine u 11 sati i 

40 minuta. 
 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda 24. siječnja 2013. u 12,00 sati, pristigla je jedna ponuda 
u 12 satu i 4 minute, koja je označena kao "zakašnjela". Ponuda je isključena iz postupka otvaranja i 
vraća se neotvorena ponuditelju "Dimnjačarskom obrtniku" vl. Goranu Krpan iz Bjelovara, Prespa 203. 

Stručno povjerenstvo je dana 24. listopada 2013. godine u 12,00 sati, pristupilo javnom 
otvaranju pristiglih ponuda.  Na javnom su otvaranju ponuda bili prisutni Mario Iveković direktor tvrtke 
"Mivegra" d.o.o. iz Ivanić Grada, Ivan Galović vlasnik "Dimnjačarskog obrta" iz Čazme i Goran Krpan 
vl. "Dimnjačarskog obrta" iz Bjelovara, Prespa 203. 

 
Tijekom otvaranja ponuda utvrñeno je da  dvije pristigle  ponude u potpunosti ispunjavaju 

uvjete postavljene u natječajnoj dokumentaciji  odnosno da sadrže sve tražene dokumente te da su 
iste izrañene sukladno uputama iz natječajne dokumentacije. 

Predstavnik tvrtke "Mivegra" d.o.o. iz Ivanić Grada direktor Mario Iveković zatražio je uvid u 
ponudbenu dokumentaciju. 

Na zapisnik o otvaranju ponuda nije bilo nikakvih primjedbi prisutnih predstavnika te su isti 
zapisnik i potpisali. 
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Nakon postupka javnog otvaranja pristiglih ponuda uslijedio je postupak pregleda i ocjene 
pristiglih ponuda koji je na zatvorenoj sjednici provelo Stručno povjerenstvo za komunalnu djelatnost – 
dimnjačarski poslovi. Postupak je otpočeo dana 24. siječnja 2013. g. u 13:00 sati a završio 15:30 sati 
o čemu je sastavljen Zapisnik koji je sastavni dio ove Odluke. 

 
Ocjenjivanje odnosno bodovanje se provelo na način propisan natječajnom dokumentacijom. 

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda. 
U postupku je pregleda i ocjene pristigle ponude utvrñeno sljedeće: 
Pristigle ponude u potpunosti udovoljavaju uvjetima iz natječajne dokumentacije, nije bilo 

razloga isključiti ih, stoga se ponude ocjenjuju prihvatljivima. 
 

Postupak bodovanja pristiglih ponuda  tablično je prikazan u zapisniku o pregledu i ocjeni 
ponuda koji je sastavni dio ove Odluke. Osnovni kriterij za Odluku o izboru najpovoljnije ponude  
prema kriterijima bodovanja navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, po čemu su ponuditelji 
rangirani i dobili broj bodova: 

 
 1. "Dimnjačarski obrt" vl. Ivan Galović, Milana Novačića 52, Čazma 97 bodova. 
 2. "Mivegra" d.o.o., Predavčeva 12, 10310 Ivanić Grad   97 bodova 
 
    Nakon pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, temeljem kriterija za odlučivanje, obje ponude su 

ostvarile isti broj bodova. 
    Temeljem članka 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), ako su 

dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj 
odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. Iz upisnika o zaprimanju ponuda vidljivo je da je prva 
pristigla ponuda od "Dimnjačarski obrt" vl. Ivan Galović, Milana Novačića 52, 43240 Čazma. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Žalba se protiv ove Odluke izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (u 

nastavku teksta: Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV 10000 Zagreb, a predaje se davatelju 
koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom u roku od 5 dana od primitka Odluke uz 
istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji, u dovoljnom broju primjeraka za sve 
stranke u postupku. U postupku pred Državnom komisijom žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća 
naknadu za voñenje postupka u iznosu utvrñenom člankom 159. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 
novine" broj 90/11). 

 
KLASA: 363-01/12-01/13     PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-13-11         Marijan Markovinović 
Štefanje, 24. siječnja 2013. g. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

 
 Na temelju članka 9. i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/2008) i članka  58. Statuta Općine 
Štefanje ("Službeni vjesnik Općine Štefanje" broj 05/09), načelnik Općine Štefanje dana 31. prosinca 
2012. godine utvrñuje: 
 

P  L  A  N 
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje u 2013. g. 

 
Članak 1.  

 Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje utvrñuje se: 
 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu; 
 - potreban broj službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme u 2013. godini; 
 - potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme u 2013.g: 
 - potreban broj službenika i namještenika na odreñeno vrijeme u  2013.g.  
 

Članak 2. 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje dan 31. prosinca 2012. godine zaposlen je 
jedan službenik na neodreñeno vrijeme koji je rasporeñen na slijedeća radna mjesta: 
_______________________________________________________________________ 
redni  RADNO MJESTO    BROJ   IZVRŠITELJA/ICA 
broj         NA NEODREðENO   /    NA ODREðENO  
 

 
1.   Pročelnik upravnog odjela     1  0 
  Voditelj računovodstva 
  Upravni referent 
 
2.   Komunalni referent     0  0 
 
3.   Domar, čistač, vrtlar i dostavljač    0  0 
 
4.  Javni radnici (revitalizacija javnih površina, 

pomoć u kući)      0  0 
_______________________________________________________________________  
 

Članak 3. 
 Utvrñuje se da u 2013. godini neće biti zapošljavanja službenika. 
 

Članak 4. 
 Utvrñuje se da u 2013. godini neće biti zapošljavanja vježbenika. 
 

Članak 5. 
 Utvrñuje se da će se u 2013. godini neće biti zapošljavanja namještenika. 
 

Članak 6. 
 Utvrñuje se da će se u 2013. godini zaposliti 15 (petnaest) javnih radnika na odreñeno 
vrijeme, temeljem programa Javnih radova sufinanciranog/financiranog od strane Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje. 
 

Članak 7. 
 Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  
Općine Štefanje popunjavaju se putem javnog natječaja. 
 Slobodna radna mjesta namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Štefanje 
popunjavaju se putem oglasa, koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
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Članak 8. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom vjesniku Općine 
Štefanje". 
 

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A   Š T E F A NJ E  

OPĆINSKI NAČELNIK  
 
KLASA: 112-01/12-01/01        OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2110/03-02-12-01                Ivo Emić  
Štefanje, 31. prosinca 2012.     
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SADRŽAJ 
 
 
OPĆINSKO VJEĆE 

   
1. Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

na području Općine Štefanje 1 
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje 2 
   

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

   
1. Plan prijema u prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje u 2013. g. 5 

   
 
 


