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ODLUKA  O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

za komunalnu djelatnost – Zimska služba-održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  na 

području Općine Nijemci 

 

 

I 

U postupku prikupljanja ponuda za nabavu komunalne djelatnosti Zimska služba-održavanje nerazvrstanih 

cesta u zimskim uvjetima  na području Općine Nijemci na vrijeme od 4 godine, upućenog odabranim 

ponuditeljima  27. 11. 2014. g. KLASA: 363-02/14-20/09, URBROJ:2188/06-02-14-2, Općinsko vijeće 

Općine Nijemci temeljem st. 4. čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(NN36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90

/11,144/12,94/13, 153/13), Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti KLASA: 363-02/14-20/02, 

URBROJ: 2188/06-01-14-1 od 29.01. 2014.g.  i čl. 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemke županije 04/13) , odabire, kao najpovoljniju ponudu,  ponudu ponuditelja OPG Marko 

Šibalić, Strossmayerova 12, Nijemci, sa konačnom cijenom ponude, sukladno troškovniku, od  2.000,00 Kn 

sa PDV-om. 

 

II 

 

Izabrani ponuditelj obavljati će povjerene mu poslove sukladno Planu zimskog održavanja nerazvrstanih 

cesta Općine Nijemci, koji se donosi za svaku godinu i jediničnim cijenama iz troškovnika te prihvaćenoj 

ponudi, koji su sastavni dio ugovora o povjeravanju poslova. 

 

III 

 

Obavljanje komunalne djelatnosti povjeriti će se izabranom ponuditelju temeljem pisanog ugovora na 

vrijeme od 4 godine. 

IV 

 

Općinski načelnik će sa izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti sa sadržajem propisanim st.5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

V 

 

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su podnijeli ponude 

prema pozivu za nadmetanje. 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 



Na provedeno prikupljanje ponuda za nabavu za usluge komunalne djalatnosti Zimska služba-održavanje 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  na području Općine Nijemci na vrijeme od 4 godine , zaprimljeno 

je dvije (2) ponude. 

Otvaranje ponuda održano je 09.12. 2014. g. 

Povjerenstvo za  provedbu natječaja izvršilo je pregled, ocjenu i usporedbu ponuda, te je utvrdilo da je svoju 

sposobnost dokazao ponuditelj: 

1. OPG Marko Šibalić iz Nijemaca, Strossmayerova 12, sa konačnom cijenom ponude 2.000,00 Kn sa PDV-

om.  

Ponuda ponuditelja OPG Ivan Lerotić iz Nijemaca, B. Radića 23 kao nevaljana i nepotpuna,  nije niti 

razmatrana. 

Ponuda ponuditelja  OPG Marko Šibalić iz Nijemaca, strossmayerova 12, sa konačnom cijenom ponude  

2.000,00 Kn sa PDV-om je prihvatljiva, jer potpuno udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz 

dokumentacije za nadmetanje. 

Sukladno odredbama članka 14. I 17.  Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti kao najpovoljnija ponuda 

odabrana je prihvatljiva ponuda ponuditelja OPG Marko Šibalić iz Nijemaca, Strossmayerova 12, sa 

konačnom cijenom ponude  2.000,00 Kn sa PDV-om, te je stoga odlučeno kao u točki 1. ove Odluke. 

UPUTA O ZAŠTITI PRAVA: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

        Krunoslav Marijanović 

 

 
Dostaviti: 

 

1. OPG Ivan Lerotić,  

2. OPG Marko Šibalić 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 


