
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), točke X. Javnog natječaja 
za ustupanje drvenih kućica bez naknade u sklopu događanja „Križevci Beach 
Party“ (KLASA: 612-01/21-01/0030, URBROJ: 2137/02-02/1-21-1) i Zaključka 
Organizacijskog odbora događanja „Križevci Beach Party“ (KLASA: 612-01/21-
01/0030, URBROJ: 2137/02-2/2-21-5), gradonačelnik Grada Križevaca donio je:

ODLUKU
o ponuditeljima kojima se ustupaju drvene kućice bez naknade u sklopu 

događanja „Križevci Beach Party“

I.
Pravnim osobama Jonagent d.o.o. iz Križevaca, KAILA d.o.o. iz Križevaca i 

Prizma d.o.o. iz Karlobaga ustupaju se drvene kućice bez naknade za vrijeme 
održavanja događanja „Križevci Beach Party“ u svrhu obavljanja ugostiteljske 
djelatnosti. 

Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca su organizatori 
događanja „Križevci Beach Party“, koje će se održati 25. srpnja 2021. godine na 
Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima.

II.
Sukladno članku I. ove Odluke, pravnoj osobi Jonagent d.o.o. iz Križevaca 

ustupa se jedna drvene kućice bez naknade 25. srpnja 2021.g. za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti, pripremu i usluživanje koktela.

Sukladno članku I. ove Odluke, pravnoj osobi Kaila d.o.o. iz Križevaca ustupa 
se jedna drvena kućica bez naknade 25. srpnja 2021. za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti, pripremu i prodaju sladoleda.

Sukladno članku I. ove Odluke, pravnoj osobi Juka d.o.o. iz Karlobaga ustupa 
se jedna drvena kućica bez naknade 25. srpnja 2021. g. za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti, posluživanje pića i napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića.

III.
Obveze Izvršitelja:

1. Obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima javnog poziva

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela 
za obavljanje djelatnosti propisanih javnim pozivom (kao što su obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti i prodaje na otvorenom) te obavljati djelatnost sukladno 
zakonskim propisima RH i poštivati propise o javnom redu i miru.



Grad Križevci ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, 
neizdavanje računa te za bilo koje drugo postupanje suprotno zakonskim propisima.

Nadalje, izvršitelj je dužan kućice koristiti za obavljanje djelatnosti navedenih u 
točki II. ove Odluke za cijelo vrijeme trajanja događanja „Križevci Beach Party“. 

2. Obvezno minimalno radno vrijeme

Izvršitelj je dužan osigurati obvezno minimalno radno vrijeme kućice od 10:00 
do 22:00 sata.

3. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Izvršitelj je dužan pridržavati se komunalnog reda te čuvati javne površine i 
ustupljene drvene kućice od bilo kakvog oštećenja.

Nadalje, Izvršitelj je dužan koristiti ekološki prihvatljivu, višekratnu ili 
jednokratnu reciklabilnu papirnatu ili drvenu ambalažu za serviranje i konzumaciju 
prodajnog asortimana u zastupljenosti od 100% te razvrstavati otpad, za što će 
potrebnu opremu (kante za odvojeno prikupljanje otpada) osigurati Grad Križevci.

4. Uređenje kućica i prodajnog prostora

Izvršitelj je dužan prigodno urediti i ukrasiti kućice i prodajni prostor. 

5. Epidemiološke mjere

Izvršitelj je dužan u potpunosti se pridržavati svih epidemioloških mjera 
vezano uz sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom cijelog razdoblja korištenja kućica i 
trajanja manifestacije.

IV.
Obveze Organizatora:

- stavljanje u funkciju drvenih kućica na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima 
na lokaciji pored klizališta

- priprema prigodne terase uz kućice u blizini klizališta
- organizirati odvoz otpada
- osigurati priključak struje u svakoj kućici,
- organizirati događanje „Križevci Beach Party“ 



V. 
Uslijed okolnosti izazvanih zarazom COVID-19, Grad Križevci će drvene 

kućice ustupiti zainteresiranim subjektima bez naknade, a sukladno rezultatima 
javnog natječaja.

Izvršitelji su dužni sudjelovati u podmirenju režijskih troškova nastalih prilikom 
korištenja kućice na način da će se Grad Križevci u roku od 15 dana od završetka 
događanja ispostaviti račun korisnicima kućice prema ugrađenim strujnim brojilima 
na svakoj kućici ovisno o potrošnji električne energije kako slijedi:

Potrošnja Iznos naknade s PDV-om 
0 - 1500 kWh 0,00 kuna

1500 - 2500 kWh 1000,00 kuna
više od 2500 kWh 2.500,00 kuna

VI.
S odabranim ponuditeljem Grad Križevci će sklopiti ugovor. Ukoliko odabrani 

ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, ponudit će se sklapanje ugovora 
slijedećem rangiranom ponuditelju. 

U slučaju odustajanja nakon sklapanja ugovora ili nepridržavanja stavki 
ugovora, Grad ima pravo ponuditi kućicu slijedećem rangiranom ponuditelju od 
prvobitnog ponuditelja. 

Grad ima pravo poništenja Javnog natječaja ili djelomičnog poništenja 
pojedine točke istog, bez bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze 
pojašnjenja svoje odluke. 

Grad Križevci zadržava pravo izmjene programa „Križevci Beach Party“ te 
ostalih uvjeta natječaja sukladno izmjenama, dopunama ili novim Odlukama Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske te preporukama Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom.

        VII.
Za provedbu Odluke zadužuju se Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, 

sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam i Upravni odjel za pravne i opće 
poslove Grada Križevaca.

KLASA: 612-01/21-01/0030 
URBROJ: 2137/02-02/1-21-6
Križevci, 22. srpnja 2021.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn


		2021-07-22T11:36:19+0200
	Grad KriÅ¾evci
	Ovjera dokumenta




