
 
                  GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 363-01/13-01/004 

Urbroj: 2140/01-04-0401-13-10 

Krapina, 26.3.2013.        

 

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) i 

članka 4. Plana za postavu reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Krapine 

(Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/12) ,  u premetu javnog poziva za podnošenje ponuda za 

korištenje stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa,  Gradonačelnik Grada Krapine donosi 

 

 

ODLUKU 

 

 

1. Odobrava se  objava  javnog  poziva za podnošenje ponuda za korištenje stupova javne rasvjete za 

postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine za lokacije prema slijedećim uvjetima:  

 

a)  Na korištenje se daju lokacije iz Plana za postavu reklamnih panoa na stupovima javne 

rasvjete na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/12) kako slijedi:  

 

br. LOKACIJA (naziv ulice) 

 

BROJ STUPOVA 

1. Ulica hrvatskih branitelja- dio Dolac 

 

18 

2. silaznica s D-1  

 

21 

3. Ulica Ljudevita  Gaja - Trg Stjepana Radića  

 

13 

 UKUPNO 52 

 

b) Na poziv se mogu javiti osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti reklamnog 

oglašavanja i  koje su ispunile sve porezne i ostale obveze prema Gradu Krapini. 

 

c) Korištenje se  daje na rok od 5 godina, a odabrani korisnik dužan je  Gradu Krapini plaćati 

godišnju zakupninu za korištene stupove. Početna cijena zakupnine iznosi 245,00 kn  po jednom stupu 

godišnje, sukladno procjeni sudskog vještaka Mirjane Tušek, ing.građ. br. 10/12 od 27.12.2012. 

godine. 

 

d)Najpovoljniji ponuđač je osoba koja pored ispunjenih uvjeta ponudi najviši iznos godišnje 

zakupnine po stupu. 

  

2. Tekst Javnog poziva prema uvjetima ovog  Zaključka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Krapine 

i web stranici Grada Krapine.  



 

3.  Imenuje se stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva prema ovom  Zaključku u 

sastavu:  

 - Snježana Pelin, 

- Sandra Hršak   

- Zdenko Kozina. 

 

Imenovano Povjerenstvo se zadužuje da prema ovom Zaključku i uvodno navedenom Planu  pripremi 

i objavi tekst javnog poziva, provede postupak, pregleda ponude i predloži gradonačelniku sklapanje 

ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem.  

 

 

  

GRADONAČELNIK 

 

Josip Horvat, dipl.ing. 

 

DOSTAVITI: 

1. Imenovani iz točke 3 .,  ovdje, 

2. Upravni odjel za prostorno uređenje...  ovdje, 

3. Evidencija, ovdje 

4. Arhiva ovdje 


