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Na temelju odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12), članka 27. 
Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ 14/10) i članka 
21. Statuta Općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ 18/09) Općinsko vijeće na svojoj 5. 
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 
na području općine Hrašćina 

 
1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – navoz kamenog materijala prihvaća se ponuda 

tvrtke SVRTAN j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Topličica 2, Budinščina. 
2. Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta prihvaća se ponuda tvrtke Izrada krovišta 

"KURTOIĆ" d.o.o., Habekov Jarek 37, Hrašćina Trgovišće. 
 

Obrazloženje 
Na upućeni poziv za održavanje nerazvrstanih cesta – navoz kamenog materijala 

pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda tvrtke SVRTAN j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge, 
Topličica 2, Budinščina. 

Na upućeni poziv za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta pristigla je samo jedna 
pravovaljana ponuda i to ponuda tvrtke Izrada krovišta "KURTOIĆ" d.o.o., Habekov Jarek 
37, Hrašćina Trgovišće te ponuda tvrtke SVRTAN j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Topličica 
2, Budinščina koja je uključivala samo čišćenje snijega strojem JCB, koja kao takva ne 
udovoljava zahtjevima za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. 

Slijedom navedenog, a temeljem članka 27. Odluke o komunalnim djelatnostima 
Općine Hrašćina prihvaćene su ponude tvrtke SVRTAN j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge za 
održavanje nerazvrstanih cesta – navoz kamenog materijala i tvrtke Izrada krovišta 
"KURTOIĆ" d.o.o. za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, uz uvjet da tvrtka Izrada 
krovišta "KURTOIĆ" d.o.o. prije sklapanja ugovora dokaže da posjeduje svu potrebnu 
opremu za obavljanje poslova zimske službe. 
Obavijest: 

- SVRTAN j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Topličica 2, Budinščina 
- Izrada krovišta "KURTOIĆ" d.o.o., Habekov Jarek 37, Hrašćina Trgovišće 

 
Predsjednica Općinskog vijeća 
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