
Na temelju članka 4. st. 1. članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
Novine» broj: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Općine Štefanje 
(„Službeni vjesnik Općine Štefanje“ 05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj 12. sjednici 
održanoj dana  13. svibnja 2010. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Štefanje 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti na području Općine Štefanje, način 
povjeravanja komunalnih djelatnosti i propisuju se uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja ili za 
provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora. 
 
 

Članak 2. 
 

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke u Općini Štefanje su: 
 

1. opskrba pitkom vodom 
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, 

sabirnih i crpnih jama 
3. skupljanje, odvoz  i odlaganje komunalnog otpada 
4. održavanje groblja i prijevoz pokojnika 
5. prijevoz putnika u javnom prometu 
6. obavljanje dimnjačarskih poslova 
 
7. održavanje javnih zelenih površina 
8. održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta 
9. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
 

 
Članak 3. 

 
Komunalne djelatnosti iz članka 2. stavka 1. točka  1 – 6 daju se koncesijom pravnim ili 

fizičkim osobama, a uvjeti i mjerila za davanje koncesije za svaku komunalnu djelatnost propisani su 
odredbama posebnih odluka. 

Točke 7 - 9 povjeravaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u postupku 
propisanom člancima  4. do 13. ove odluke. 

 
 

Članak 4. 
 

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova iz članka 2. st. 1. točka 7 - 9 
ove odluke provodi se javnim natječajem ili prikupljanjem ponuda (u nastavku: javni natječaj ili 
ponuda) a vrsta, opseg poslova i način financiranja određeni su programom održavanja komunalne 
infrastrukture. 

 
 

Članak 5. 
 
Postupak javnog natječaja ili prikupljanja ponuda provodi povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja ili prikupljanja ponuda (u nastavku: povjerenstvo) koje imenuje Općinsko vijeće Općine 
Štefanje. 

 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika. 
 



 
 

Članak 6. 
 
Javni natječaj ili poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:  
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,  
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,  
3. vrstu i opseg poslova,  
4. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,  
5. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,  
6. mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu javnog natječaja ili 

prikupljanje ponuda,  
7. uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 
 
Javni natječaj ili poziv za dostavu ponuda iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u sredstvima 

javnog priopćavanja. 
 
 

Članak 7. 
 
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Štefanje, neposredno ili putem pošte sa naznakom: «NE OTVARAJ – NATJEČAJ / PONUDA ZA 
KOMUNALNI POSAO» u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana objave natječaja. 

 
 

Članak 8. 
 
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:  
1. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (izvod iz registra 

Trgovačkog suda ili obrtnicu),  
2. podatke o bonitetu i solventnosti (BON-1 i BON-2) za trgovačko društvo odnosno BON-2 za 

obrtnike (ne stariji od mjesec dana),  
3. potvrde o plaćenim porezima kao i doprinosima (mirovinsko i zdravstveno) za sve 

zaposlene ne starije od mjesec dana,  
4. uvjerenje Općinskog suda za direktora trgovačkog društva odnosno obrtnika o 

nekažnjavanju,  
5. dokaz o stručnoj i tehničkoj opremljenosti (broj, kvalifikacijska struktura djelatnika i popis 

opreme),  
6. potvrde naručitelja kojima ponuditelj dokazuje da je u posljednje tri godine izvršio sve 

preuzete obveze iz ugovora sa naručiteljima,  
7. poslovne reference za predmetne poslove,  
8. pisanu izjavu o obvezi otklanjanja pojedinih nedostataka ili poduzimanja potrebnih radnji u 

ugovorenom roku,  
9. u potpunosti ispunjenu natječajnu dokumentaciju,  
10. izjava da prihvaćaju sve uvjete javnog natječaja i uvjete iz natječajne dokumentacije ili 

uvjete iz poziva za dostavu ponuda i pripadajuće dokumentacije. 
 
Općinsko vijeće Općine Štefanje, uvažavajući specifičnosti pojedinog komunalnog posla može 

javnim natječajem i natječajnom dokumentacijom ili pozivom na dostavu ponuda  odrediti i obvezu 
prilaganja drugih isprava i dokaza, osim isprava navedenih stavkom 1. t. 1. – 10 ove odluke. 

 
 

Članak 9. 
 
Na sjednici povjerenstva na kojoj će se otvoriti zaprimljene ponude mogu biti prisutni 

ponuditelji ili njihovi opunomoćenici. 
 
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj ili na poziv za dostavu ponuda 

vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, te prisutni ponuditelji. 
                                                                                                                                                                      
 
                                                            



 

 

Ponudi koje ne sadržavaju isprave navedene u javnom natječaju ili pozivu za dostavu ponuda, 
ponude koje nisu propisano dostavljene i označene, kao i nepravovremene ponude, smatrat će se 
nepravovaljanima i neće se razmatrati. 

 
Administrativne poslove za povjerenstvo provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje. 
 
 

Članak 10. 
 
Između pristiglih pravovaljanih ponuda povjerenstvo će odabrati najpovoljniju ponudu o čemu 

se vodi zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva. 
 
Povjerenstvo će izraditi prijedlog odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti 

obavljanje predmetnog komunalnog posla na temelju ugovora, te je dostaviti Općinskom vijeću na 
utvrđivanje prijedloga. 

 
Općinsko vijeće Općine Štefanje donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj se 

povjerava obavljanje određenog komunalnog posla. 
 
Općinsko vijeće Općine Štefanje može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od pristiglih 

ponuda, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u 
vezi sudjelovanja ponuditelja u natječaju ili dostavi ponuda. 
 

 
Članak 11. 

 
Nakon donošenja odluke iz članka 10. stavka 3. ove odluke općinski načelnik sa odabranim 

ponuditeljem u roku od 15 dana od dana kada je odabrani ponuditelj zaprimio obavijest o izboru, 
sklapa ugovor o povjeravanju komunalnog posla koji obvezatno sadrži: 

 
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor 
3. vrstu i opseg poslova 
4. jediničnu cijenu za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja 
5. jamstvo izvršenja o ispunjenju ugovora. 

 
Ugovor iz prethodnog stavka sklapa se na 4 godine, a sastavni dio ugovora je program održavanja 

komunalne infrastrukture. 
 
Nakon donošenja programa održavanja komunalne infrastrukture, koji se donosi svake godine za 

iduću kalendarsku godinu ili prilikom izmjene programa zaključuje se radi promjene opsega posla 
aneks ugovoru iz stavka 2. ovog članka. 

 
Ako odabrani ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od potpisa ugovora obavljanje predmetnog 

posla bit će povjereno slijedećoj osobi koja je dostavila najpovoljniju ponudu ili će se poništiti javni 
natječaj ili poziv za dostavu ponuda.  

 
 

Članak 12. 
 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najnižom cijenom uz uvjet da su zadovoljeni svi 

ostali uvjeti određeni natječajem i natječajnom dokumentacijom ili pozivom za dostavu ponuda. 
 
 

Članak 13. 
 
Na povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti putem koncesije, primjenjuju se odgovarajuće 

odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama. 
 

 



 
 

Članak 14. 
 
Ova odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Štefanje“  a stupa na snagu od 01. 

siječnja 2011. godine. 
 
 

Članak 15. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti  Odluka o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Štefanje Klasa: 363-01/06-01/05,  Urbroj: 2110/03-01-06-1 od 25. srpnja 2006. godine 
("Službeni vjesnik općine Štefanje" broj 04/06). 

 
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N S K O   V I J E Ć E  

OPĆINE ŠTEFANJE 
 
 

KLASA: 363-02/10-01/01      PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-10-1         Marijan Markovinović 
U Štefanju, 13. svibnja 2010. 

 
 
  

 


