
 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 

1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice 30. rujna 2016. godine, donio je 

 

 

  ZAKLJUČAK 

o organiziranom prijevozu u malu školu na relaciji  

Jagnjedovec-Koprivnica-Jagnjedovec 

 

 

I. 

 

Za izvršenje usluge prijevoza u malu školu na relaciji Jagnjedovec- Koprivnica- 

Jagnjedovec. prihvaća se ponuda Taksi službe „Sunce“ Koprivnica, Miklinovec 222 E broj 

22/2016 od 29. rujna 2016. godine, u iznosu od 80,00 kn (po dolasku),  u prilogu koje se 

nalazi i Troškovnik. 

Ponuda i Troškovnik iz stavka 1. ove točke, nalaze se u prilogu i čine sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

 

II. 

 

Sredstva za izvršenje usluge prijevoza iz točke I. ovog Zaključka, planirana su u 

Proračunu Grada Koprivnice za 2016. godinu u razdjelu 020, glava 02001, pozicija 871, 

konto 3239. 

 

 

III. 

 

Za izvršenje usluge prijevoza iz točke I. ovog Zaključka, zaključiti će se ugovor 

između Grada Koprivnice i Taxi službe „Sunce“ Koprivnica. 

Međusobna prava i obaveze između Grada Koprivnice i Taxi službe „Sunce“ 

Koprivnica regulirati će se ugovorom iz stavka 1. ove točke. 

 

 

KLASA: 601-01/16-01/0028 

URBROJ: 2137/01-04/5-16-4 

Koprivnica, 30. rujna 2016. 

 

     ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

                   

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Grad Koprivnica dužan je osigurati povođenje programa predškole za djecu koja ne 

pohađaju vrtić, na način da se osigura prijevoz djece do najbližeg vrtića ili osnovne škole 

koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosnu 

na mjesto stanovanja djece (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

br. 10/97., 107/07. i 94/13.)).  Dana 12. rujna 2016. godine zaprimljena je zamolba za pomoć 

pri prijevozu u malu školu zbog socio ekonomski uvjeti obitelji ne omogućavaju im da 

samostalno organiziraju niti da plaćaju prijevoz u malu školu. Grad Koprivnica osigurat će 

prijevoz od Jagnjedovca do Dječjeg vrtića Tratinčica, Trg podravski heroja 7 (mjesta gdje se 

održava mala škola) te povratak do Jagnjedovca. Radi se o ukupno 80 dolazaka u malu školi. 

Susreti traju 3 sata (od 16,30 do 19,30 sati). Mala škola se odvija naizmjenično na način da se 

jadan tjedan održava tri puta tjedno, a drugi tjedan dva puta tjedno. Prijevoz u malu školu 

obavljat će se od 01. listopada 2016.godine do 31. svibnja 2017. godine.  

Dana 27. rujna 2016. godine poslan je poziv za dostavu ponude na adrese tri 

ponuditelja: Taxi služba „Sunce“ obrt za prijevoz, promidžbu, usluge i iznajmljivanje vozila , 

Miklinovec 222e, 48000 Koprivnica, Čazmatrans promet d.o.o., M. Novačića 10, 43240 

Čazma, TVA-KC j.d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija, Dravska ulica 17, 48000 

Koprivnica. 

U predviđenom roku za dostavu ponude pristigle su dvije (2) ponude ponuditelja i to: 

Čazmatrans promet d.o.o., M. Novačića 10, 43240 Čazma, Taxi služba „Sunce“ obrt za 

prijevoz, promidžbu, usluge i iznajmljivanje vozila , Miklinovec 222e, 48000 Koprivnica. 

Nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da zaprimljene ponude zadovoljavaju uvjetima i 

zahtjevima iz poziva za dostavu ponude te da su ponuditelji dokazali sposobnost. Kako je 

kriteriji za odabir najpovoljnije ponude najniža cijena, utvrđen Pozivom od 27. 09. 2016. 

godine, a kako je ponuda ponuditelja Taxi služba „Sunce“ obrt za prijevoz, promidžbu, 

usluge i iznajmljivanje vozila, Miklinovec 222e, 48000 Koprivnica zadovoljavala uvjetima i 

zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda te je ista rangirana kao najniža po cijeni stoga je 

odabrana kao najpovoljnija.  

Shodno svemu navedenom Predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika 

Mišelu Jakšiću, dipl.oec. donošenje Zaključka o organiziranom prijevozu u malu školu na 

relaciji Jagnjedovec-Koprivnica-Jagnjedovec 

. 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

i europske poslove 

Grada Koprivnice 

 

Pročelnik: 

        Darko Ledinski, prof. 

 


