
        
         REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA PODGORAČ 
             OPĆINSKO VIJEĆE               
 

  Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine", broj 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač 

("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 04. sjednici 

od 03. prosinca 2009. godine, d o n i j e l o   j e 

 

 

 

O D L U K U 
 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
 na temelju ugovora o  povjeravanju komunalnih poslova   

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
  

 
Članak 1. 

 
  Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Općine 

Podgorač mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, uvjeti i mjerila 

za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, te uvjeti i mjerila za odabir ponude. 

 

 

Članak 2. 
 

  Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova financiraju se isključivo iz Proračuna Općine Podgorač. 

   
 
 

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 
 

Članak 3. 
 

  Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova su: 

 

– održavanje nerazvrstanih cesta, 

– javna rasvjeta, 

– zimska služba na nerazvrstanim cestama. 
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  Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje 

površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, 

a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 

nerazvrstane ceste, a naročito obuhvaća dobavu, dopremu, ugradnju i razgrtanje kamenog 

materijala. 

  Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja, 

održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje 

prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, kabelskih ili upravljačkih ormarića, 

zaštitnog stakla, vodiča i sl., bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije, te stručni 

nadzor radova i utroška električne energije. 

  Komunalna djelatnost zimske službe na nerazvrstanim cestama obuhvaća poslove 

održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima pod kojima se podrazumijevaju radovi 

neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa za utvrđeni 

režim prometa u zimskom razdoblju, a obuhvaćaju čišćenje snijega i posipavanje cesta solju i 

sipinom. 

 

 

 

III.  UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA 
 
 

Članak 4. 
 

  Postupak povjeravanja komunalnih poslova u smislu ove Odluke provodi se: 
 

– prikupljanjem ponuda, 

– javnim natječajem. 
 

  Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinski načelnik 

Općine Podgorač. 
  Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za pripremu i 

provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 

Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

 

Članak  5. 
 

            Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Podgorač na rok od 4 (četiri) godine. 

            Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana. 

 

 

Članak  6. 
 

  Zadaci Povjerenstva su: 

 

– pomoć pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije, pravila i uvjeta za ocjenu 

ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude, 

– otvaranje pristiglih ponuda, 

– pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
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– utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili prijedloga 

odluke o poništenju postupka, te  obrazloženje tih prijedloga, 

– obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka. 

 

 

Članak 7. 
 

  Prikupljanju ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u 

godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost. 

  Javnom natječaju pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u 

godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost. 

 
 

Članak 8. 
 

  Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponude za najmanje 5 (pet) 

ponuditelja. 

  Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Povjerenstvo.               
  Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za 

pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 9. ove Odluke. 
  Postupak odabira najpovoljnije ponude provodi Povjerenstvo na način i po postupku 

određenom člancima 13., 14. i 15. ove Odluke. 
 
 

Članak 9. 
 
  Javni natječaj mora sadržavati: 
 

– komunalnu djelatnost za koju se sklapa Ugovor, 
– vrijeme na koje se sklapa Ugovor, 

– vrstu i opseg poslova, 

– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 
– način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 
– rok važenja ponude, 

– pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne uvjete koje moraju zadovoljiti 

ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, 

– mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,                                                    

– uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 

 

 

  Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u dnevnom tisku ili "Narodnim 

novinama" i na oglasnoj ploči Općine Podgorač.               
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IV.  UVJETI I MJERILA ZA ODABIR PONUDE   
 
 

Članak 10. 
 

  Ponuditelji su u postupku obvezni zadovoljiti uvjete pravne i poslovne sposobnosti, 

financijske sposobnosti, tehničke i stručne sposobnosti. 

 

 
Članak 11. 

 
  Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom postupka 

na koji se odnosi, naznakom "ne otvaraj" i adresom ponuditelja. 

  Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 15 dana od dana objave Javnog natječaja, 

odnosno slanja poziva za dostavu ponude. 

 

   

Članak 12. 
 

  Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 

– ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni ili drugi odgovarajući 

registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja 

je predmet postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, 

odnosno slanja poziva), 

– potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne starije od 

30 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno slanja poziva), 

– BON – 1, odnosno BON - 2 (ne starije od 30 dana od dana objave Javnog natječaja, 

odnosno slanja poziva), 

– izjavu o nekažnjavanju ovjerenu kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela (ne starija 

od 30 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno slanja poziva), 

– izjavu odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti s podatkom 

o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, popisom opreme te podatke o broju 

sklopljenih ugovora s drugim jedinicama lokalne samouprave (referentna lista 

obavljenih poslova), 

– jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora (dostavlja samo ponuditelj čija ponuda bude 

odabrana kao najpovoljnija).                    

 

 

Članak 13. 
 

  Povjerenstvo će otvoriti pristigle ponude na naznačenom mjestu i u naznačeno 

vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. 

  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

  O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju svi nazočni 

članovi Povjerenstva te nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i zapisničar. 
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Članak 14. 

 
  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sposobnog ponuditelja koja sadrži 

najnižu cijenu za obavljanje komunalne djelatnosti uz primjenu dopunskih mjerila za odabir, koja u 

ukupnom sustavu ocjenjivanja ponuda sudjeluju sa slijedećim postocima: 

 

– cijena za obavljanje komunalne djelatnosti    50 %, 

– poslovni ugled i iskustvo       20 %, 

– tehnička i kadrovska opremljenost     30 %. 

 

 

Članak 15. 
 

 Na osnovi pregleda i ocjena zaprimljenih ponuda Povjerenstvo će utvrditi  prijedlog 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili prijedlog Odluke o poništenju postupka, koji će 

uputiti Općinskom vijeću Općine Podgorač, zajedno sa svim pristiglim ponudama i 

dokumentacijom. 

 
 

Članak 16. 
 

  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja moguće je donijeti i ako do isteka roka 

za dostavu ponude pristigne samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda preostane 

samo jedna prihvatljiva ponuda.   

 

 

Članak 17. 
 

  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno Odluku o poništenju postupka 

donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač na prijedlog Povjerenstva. 

  Protiv Odluke iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti 

upravni spor. 

 
 

V. UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 
 

 
Članak 18. 

 
  Na temelju Odluke iz članka 17. ove Odluke, sklapa se Ugovor o povjeravanju 

komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: Ugovor). 

  Ugovor sklapa Općinski načelnik Općine Podgorač sa odabranim najpovoljnijim 

ponuditeljem u pisanom obliku.   

 

 

Članak 19. 
 

  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj koji je Odlukom iz članka 17. ove Odluke odabran 

za sklapanje Ugovora odustane od sklapanja Ugovora, Općinski načelnik Općine Podgorač ovlašten 

je sklopiti Ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji je sudjelovao u postupku. 
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Članak 20. 

 
  Ugovor iz članka 18. ove Odluke obvezno sadrži: 
 

– djelatnosti za koju se sklapa Ugovor, 

– vrijeme na koje se sklapa Ugovor, 

– vrstu i opseg poslova, 

– način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja, 

– jamstvo izvršitelja o ispunjenju Ugovora. 

 

 

  Ugovor može sadržavati i odredbe koje utvrđuju obvezu izvršitelja da vodi 

odgovarajuće evidencije, predlaže i obrazlaže tehnička rješenja i mogućnosti smanjenja troškova, 

podnosi pisana izvješća o stanju u djelatnosti koju obavlja i predlaže aktivnosti za slijedeće 

proračunsko razdoblje. 

 
 

Članak 21. 
 

  Općina Podgorač ugovoriti će pravo jednostranog raskida Ugovora s otkaznim 

rokom od 3 mjeseca ukoliko izvršitelj ne izvršava svoje obveze u skladu s odredbama ove Odluke i 

Ugovora. 
  U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izvršitelj je dužan Općini Podgorač platiti 

ugovornu kaznu u visini od 5 % godišnje vrijednosti ugovorne usluge. 

 

 

Članak 22. 
 

  Ugovor iz članka 18. ove Odluke može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine. 

 
 
 

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 23. 
 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 

("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/04., 5/07. i 2/08.). 
 

 

Članak 24. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Podgorač".   
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Klasa : 363-01/09-01/71 

Urbroj : 2149/04-02/09-02 

Podgorač, 03. prosinca 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   PREDSJEDNIK 

                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                          Nenad Kapetan       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavlja se:                    
1. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, 

    Služba za opću upravu, Osijek, 

2. Redakcija "Službenog glasnika Općine Podgorač", 

3. Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, 

4. Arhiva. 

 

 


