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Na temelju članka 15. stavka 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli  
(„Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj  11/13 ) i  Odluke o načinu povjeravanja 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Hum na Sutli, te uvjetima i 
mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih poslova na temelju 
pisanog ugovora  („Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije“ broj 33/15), Općinsko vijeće Općine 
Hum na Sutli, na sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine donijelo je  
 

ODLUKU  
o odabiru ponude za 

obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 
 na području općine Hum na Sutli u trajanju od 24 mjeseca   

 
 
1. Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda 

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 
Hum na Sutli u trajanju od 24 mjeseca, na temelju pisanog ugovora izabire ponudu ponuditelja  MB-
TRANSGRADNJA  d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina.  

2. Temeljem ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Hum na Sutli da s 
ponuditeljem MB-TRANSGRADNJA  d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina, sklopi Ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Hum 
na Sutli u trajanju od 24 mjeseca računajući od dana potpisivanja Ugovora. Ugovor će se sklopiti 
odmah nakon dostave ove Odluke izabranom ponuditelju.  
 3. Sastavni dio Ugovora iz točke II. ove Odluke je Troškovnik koji je od strane ponuditelja  MB-
TRANSGRADNJA  d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina, dostavljen uz ponudu od 22.02.2016. 
godine. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli je dana  08. veljače 2016. godine donio Odluku o početku 
postupka nabave za radove na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Hum na Sutli za 
period od 24 mjeseca.  Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Hum na Sutli imenovao je 
općinski načelnik, te je isto  provelo je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih 
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komunalnih poslova objavom Poziva za dostavu ponuda odnosno Dokumentacije za nadmetanje na 
službenoj web stranici Općine Hum na Sutli.  
U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla  je jedna ponuda i to ponuditelja MB-TRANSGRADNJA 
d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina.  
Javno otvaranje ponuda provedeno je 23. veljače 2016. godine u 1500 sati. Analizom ponude 
utvrđeno je da je pristigla ponuda pravovaljana. Temeljem navedenog Povjerenstvo je predložilo 
općinskom načelniku da se za obavljanje predmetnih komunalnih poslova odabere ponuda 
ponuditelja MB-TRANSGRADNJA  d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina.   
Temeljem članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a sukladno ovoj Odluci, 
ovlašćuje se općinski  načelnik Općine Hum na Sutli na sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova s izabranom tvrtkom odmah nakon dostave ove Odluke izabranom ponuditelju.  
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.    
 
Uputa o pravnom lijeku  
  

Sukladno članku 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, protiv ove Odluke žalba 
nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.   
 
        
                                                                                 

PREDSJEDNICA   
                                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                                              Rozalija Miklaužić  
 




