
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 16.02.2017. godine na sjednici Povjerenstva za pripremu i provedbu 
postupka bagatelne nabave za obavljanje prijevoza kamenog materijala i rada strojem na 
uređenju cesta i kanala za potrebe Općine Breznica tokom 2017. i 2018. godine, obavljanje 
poslova zimske službe za potrebe Općine Breznica tokom 2017. i 2018. godine i obavljanje 
radova na održavanju groblja u Bisagu u periodu od 2017. – 2020. godine. 
 
 Povjerenstvo je radilo u sastavu: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik povjerenstva, 
2. Mihaela Martinjak, član, 
3. Goran Bruči, član. 

 
Projevoz kamenog materijala i rad strojem: 

 
Pristigle su dvije ponude: 

1. „BETON KORITNIK“ Sv. Ivan Zelina 
Ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
Ponuda: rad strojem    230,00 kn/sat + pdv 
  prijevoz kamenog materijala 
  Ljubešćica – Breznica    24,91 kn/t + pdv. 

2. „MARKOP“ Breznica 219 
Ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
Ponuda: rad strojem    200,00 kn/sat + pdv 
  prijevoz kamenog materijaka 
  Ljubešćica – Breznica    25,00 kn/t + pdv. 

 
 Zaključak: 
 Predlaže se Općinskom vijeću Općine Breznica da se sa obrtom „Markop“ iz Breznice 
219, kao najpovoljnijem ponuditelju, sklopi ugovor za obavljanje prijevoza kamenog 
materijala i rada strojem na uređenju cesta i kanala za potrebe Općine Breznica tokom 2017. i 
2018. godine. 
 
Obavljanje poslova zimske službe: 
 
Pristigle su dvije ponude: 

1. „Markop“ Breznica 219 
Ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
Ponuda: stroj sa posipačem   250,00 kn/sat + pdv. 

2. Obrt „Kovačević“ Borenec 21 
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da ova ponuda ne ispunjava 
potrebne uvjete, tj. nema registriranu potrebnu djelatnost, a to je „čišćenje snijega i 
leda“, te se ta ponuda ne razmatra. 

 Zaključak: 
 Predlaže se Općinskom vijeću Općine Breznica da se sa obrtom „Markop“ iz Breznice 
219 sklopi ugovor za obavljanje poslova zimske službe za potrebe Općine Breznica tijekom 
2017. i 2018. godine. 



Održavanje groblja u Bisagu: 
 
Pristigle su tri ponude: 

1. Cjećarna „Frezija“ Visoko 2 
Ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
Ponuda:  4.900,00 kn/mjesećno  + pdv. 

2. Obrt „Humko“ Breznički Hum 176 
Ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
Ponuda:  4.800,00 kn/mjesećno  + pdv. 

3. Obrt „Kovačević“ Borenec 21 
Ponuda:  3.000,00 kn/mjesećno  + pdv 
   (za mjesece prosinac, siječanj, veljaču i ožujak), 
   4.000,00 kn/mjesećno  + pdv 
   (za mjesece travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, 
   listopad i studeni). 

 
 Zaključak: 
 Predlaže se Općinskom vijeću Općine Breznica da se sa obrtom „Kovačević“ iz 
Borenca 21, kao najpovoljnijem ponuditelju, sklopi ugovor za obavljanje radova na 
održavanju groblja u Bisagu u periodu od 2017. – 2020. godine. 
 
 
 
Dovršeno!       Predsjednik Povjerenstva: 
                Stjepan Šafran 


