
 

         R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

     KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 

                         Općinsko vijeće  

 

KLASA: UP/I-322-02/16-01/01 

URBROJ: 2137/16-16-1 

Kloštar Podravski, 15. studenoga 2016. 

 

 

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.), članka 32. 

Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 

6/13.) i članka 9. stavka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar 

Podravski(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/13) Općinsko vijeće 

Općine Kloštar Podravski na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2016. donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti preventivne 

deratizacije na temelju pisanog ugovora na području  

Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Izabire se tvrtka SANITACIJA d.o.o. iz Koprivnice, Hrvatskih branitelja 1 za 

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti preventivne deratizacije na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 2. 

 

 Obavljanje komunalne djelanosti preventivne deratizacije na temelju pisanog ugovora 

povjerava se SANITACIJA d.o.o. iz Koprivnice, Hrvatskih branitelja 1 na vrijeme od četiri 

(4) godine sukladno ponudi koja će biti sastavni dio ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti preventivne deratizacije. 

 Cijena preventivne deratizacije po jednom domaćinstvu iznosi 28,75 kuna sa 

uračunatim PDV-om. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

  Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski objavio je poziv za prikupljanje ponuda 

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti preventivne deratizacije na području Općine 

Kloštar Podravski KLASA: 322-02/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-2 od 7. listopada 2016. 

godine. 

Po objavljenom pozivu pristiglo je pet (5) ponuda i to od: FUČKALA d.o.o. Zagreb, 

Odranska 48, CIJANIZACIJA d.o.o., Zagreb, Grobnička ulica 30, SANITACIJA d.o.o., 
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Koprivnica, Hrvatskih branitelja 1, ICC-3D d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 184 i PESTRID 

d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109. 

U postupku razmatranja i ocjene ponuda utvrđeno je da ponude tvrtki SANITACIJA 

d.o.o.  Koprivnice, Hrvatskih branitelja 1, FUČKALA d.o.o. Zagreb, Odranska 48 i ICC-3D 

d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 184 zadovoljavaju sve elemente dokaza o sposobnosti dok 

tvrtke CIJANIZACIJA d.o.o., Zagreb, Grobnička ulica 30 i PESTRID d.o.o., Bilje, Š. Petefija 

109 ne zadovoljavaju tražene uvjete iz objavljenog Poziva. 

Nadalje pri rangiranju ponuda utvrđeno je da ponuda tvrtke SANITACIJA d.o.o.  

Koprivnice, Hrvatskih branitelja 1 ima najnižu cijenu usluge po domaćinstvu odnosno cijena 

preventivne deratizacije po jednom domaćinstvu iznosi 28,75 kuna sa uračunatim PDV-om.  

U skladu sa gore navedenim odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

Na temelju ove Odluke općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti preventivne deratizacije na temelju pisanog ugovora na području 

Općine Kloštar Podravski na vrijeme od četiri (4) godine sa svim elementima definiranim 

člankom 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski.   

              

 Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. 

 

 

 

 

        PREDSJEDNIK:   

 

                                                                                                              Mirko Debeljak 


