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Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom glasilu
Općine Kršan'', a stupa na snagu 01. siječnja 2019.
godine.

64.
Temeljem članka 98. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) te članka 19.
Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.
06/09., 05/13., 02/18.) i članka 86. Poslovnika Općine
Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09., 07/13.,
13/13., 05/15.) Općinsko vijeće Općine Kršan je na
sjednici održanoj dana 21. studeni 2018. godine donijelo
ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda
komunalne naknade (B) kao jedan od elemenata za
utvrđivanje iznosa komunalne naknade na području
Općine Kršan.
Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B)
određuje se u iznosu od 18,00 kn (osamnaestkuna) po
četvornom metru (m2) površine nekretnine.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz
stavka (1) ovog članka jednaka je godišnjem iznosu
komunalne naknade po četvornom metru (m2) korisne
površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Kršan.
Članak 3.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne
naknade (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/15.).
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65.
Temeljem članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),
na temelju čl. 48.st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15, 123/17), članka 19. Statuta Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18.)
članka 3, 4. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan
br. 7/09, 8/14, 14/16, 10/17.), Općinsko vijeće Općine
Kršan na sjednici održanoj dana 21. studeni 2018.
godine donosi
ODLUKU
I. Pristupa se objavi natječaja za prodaju
sljedećih nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine
Kršan:
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1.
Prodaja kat. čest. br. 2115/8 upisana u z.k.ul. 47 k.o.
Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nalazi se
unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja
naselja Kršan - Pristav, namjene: „uređeni neizgrađeni
dio građevinskog područja naselja“, ukupne površine
1402 m2, s utvrđenom početnom cijenom u visini
242.546,00 kn, jednokratna uplata.
2.
Prodaja kat. čest. br. 2115/9 upisana u z.k.ul. 47 k.o.
Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nalazi se
unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja
naselja Kršan - Pristav, namjene: „uređeni neizgrađeni
dio građevinskog područja naselja“, ukupne površine
1274 m2, s utvrđenom početnom cijenom u visini
220.402,00 kn, jednokratna uplata.

IV. Ova odluka objavit će se u „Službenom
glasilu Općine Kršan“, a stupa na snagu dan nakon
objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

3.
3.a) Prodaja kat. čest. 220/ZGR upisana u z.k.ul. 33 k.o.
Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nalazi se
unutar granica građevinskog područja naselja Boljevići,
namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“,
ukupne površine 97 m2, s utvrđenom početnom cijenom
u visini 10.767,00 kn, jednokratna uplata.
3.b) Prodaja kat. čest. 221/ZGR upisana u z.k.ul. 33 k.o.
Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nalazi se
unutar granica građevinskog područja naselja Boljevići,
namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“,
ukupne površine 57 m2, s utvrđenom početnom cijenom
u visini 59.127,00 kn, jednokratna uplata.

Temeljem članka 48. do čl. 50. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
68/18.), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku
(Narodne novine br. 47/09), članka 19. st. 2. Statuta
Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09,
05/13) te članka 6. i 14. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu
obavljati temeljem pisanog ugovora (Službeno glasilo
Općine Kršan br. 07/09, 11/11, 10/15), u postupku po
upućenom Pozivu za podnošenje ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti - Nabava električne energije za
javnu rasvjetu na području Općine Kršan putem ugovora
za 2019. i 2020. godinu, Općinsko vijeće Općine Kršan
je na sjednici održanoj dana 21. studeni 2018. godine
donijelo

4.
Prodaja kat. čest k.č. 332/1 ZGR u zk.ul. 1370 u k.o.
Plomin, u suvlasništvu Općine Kršan u 39/108 dijela,
nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
naselja Vozilići - Vozilići, ukupne površine 446 m2, s
utvrđenom početnom cijenom u visini 23.771,80 kn,
otplata u 24 rate.
II. Natječaj sa svim sastavnim dijelovima,
utvrđenom jamčevinom u visini 10% od ukupnog
iznosa početne visine cijene, utvrđenom početnom
cijenom za ove nekretnine te ostalim propozicijama
prema Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine Kršan objaviti će se na oglasnoj ploči Općine
Kršan i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o objavi
natječaja izvršit će se u «Glasu Istre».
III. Ponude otvara Komisija za provođenje
natječaja za prodaju nekretnina 5. dan nakon zatvaranja
roka za prijavu na natječaj, s time da ukoliko dan za
otvaranje ponuda pada u subotu ili nedjelju, odnosno u
neradni dan, isti se prenosi na prvi idući radni dan.
Datum i vrijeme otvaranja utvrditi će se u natječaju
ovisno o objavi u "Glasu Istre" i na oglasnoj ploči
Općine Kršan.
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66.

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti Nabave električne energije za
javnu rasvjetu na području Općine Kršan putem
ugovora za 2019. i 2020. godinu
I.
Društvu HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica
Grada Vukovara 37, OIB 63073332379, povjerava se
obavljanje komunalne djelatnosti - Nabava električne
energije za javnu rasvjetu na području Općine Kršan,
putem ugovora.
II.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti - Nabave električne energije za javnu rasvjetu
na području Općine Kršan putem ugovora, zaključuje se
na vrijeme od dvije (2) godine, i to za 2019. i 2020.
godinu, računajući od dana njegova sklapanja, a kojim
će se utvrditi uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz
točke I. ove Odluke.
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III.
Za zaključivanje ugovora iz točke II. ove
Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kršan.
IV.
Ova se Odluka dostavlja svim gospodarskim
subjektima koji su uputili ponudu na dostavljeni im
Poziv za podnošenje ponuda u svrhu obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora, a
objavit će se i u "Službenom glasilu Općine Kršan".
O b r a z l o ž e nj e
Temeljem čl. 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu
obavljati temeljem pisanog ugovora ("Službeno glasilo
Općine Kršan" br. 07/09, 11/11, 10/15) - u daljnjem
tekstu: Odluka, Općinski načelnik Općine Kršan uputio
je dana 26. rujna 2018. godine Poziv za podnošenje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti Nabave
električne energije za javnu rasvjetu na području Općine
Kršan, putem pisanog ugovora.
Poziv za podnošenje ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti Nabave električne energije za
javnu rasvjetu na području Općine Kršan putem pisanog
ugovora upućen je trojici kandidata i to:
1. društvu RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb,
Capraška 6,
2. društvu HRVATSKI TELEKOM d.d.,
Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
3. društvu HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb,
Ulica Grada Vukovara 37.
Po upućenom pozivu u predviđenom roku za
podnošenje ponuda na Poziv pristigle su dvije ponude i
to ponude:
- društva RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb,
Capraška 6, OIB 81103558092 koja iznosi 344.712,50
kuna bez PDV-a odnosno 389.525,13 kuna sa PDV-om,
- društva HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb,
Ulica Grada Vukovara 37, OIB 63073332379 koja iznosi
319.539,00 kuna bez PDV-a odnosno 361.079,07 kuna
sa PDV-om, odnosno 639.078,00 kuna bez PDV-a
odnosno 722.158,14 kuna sa PDV-om, na rok od dvije
(2) godine,
obje prihvatljive i pravovaljane, budući
ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.
Kako je odredbama članka 5. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se na području Općine
Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 7/09, 11/11, 10/15)
mjerilo za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

povoljniji iznos cijene za obavljanje komunalne
djelatnosti, usporedbom pristiglih ponuda, utvrđeno je
da je najpovoljniju cijenu ponude ponudilo društvo
HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara
37, OIB 63073332379 u iznosu od 319.539,00 kuna bez
PDV-a odnosno 361.079,07 kuna sa PDV-om, odnosno
639.078,00 kuna bez PDV-a odnosno 722.158,14 kuna
sa PDV-om, na rok od dvije (2) godine.
Povjerenstvo je temeljem svega naprijed
navedenog Općinskom načelniku predložilo da se
obavljanje komunalnih poslova - Nabave električne
energije za javnu rasvjetu na području Općine Kršan,
putem pisanog ugovora, za 2019. i 2020. godinu, povjeri
društvu HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada
Vukovara 37, OIB 63073332379.
Općinski načelnik je 13. studenog 2018. godine
razmatrao zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka
prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalne
djelatnosti - Nabave električne energije za javnu rasvjetu
na području Općine Kršan putem pisanog ugovora za
2019. i 2020. godinu, te je sukladno čl. 9. st. 3. i čl. 13.
st.2. Odluke Zaključkom predložio Općinskom vijeću
Općine Kršan da se obavljanje komunalnih poslova
Nabave električne energije za javnu rasvjetu na području
Općine Kršan, putem pisanog ugovora, na rok od dvije
godine, povjeri društvu HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb,
Ulica Grada Vukovara 37, OIB 63073332379, čija je
ponuda utvrđena kao najpovoljnija.
Stoga je primjenom čl. 14. Odluke, a temeljem
svega naprijed navedenog, riješeno kao što je utvrđeno u
izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se
tužbom, a rješava ga Upravni sud Republike Hrvatske.
Tužba radi pokretanja upravnog spora može se podnijeti
u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke
strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili mu se
šalje poštom.
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