
 
     

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 
90/11) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. ožujka 
2012. godine donosi  
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti  

na području Grada Gospića 
 

 
Članak 1. 

U Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 10/09 i 8/11), članak 7 briše se. 

Iza članka 6. dodaju se novi članci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. koji glase: 
  

"Članak 7. 
 Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6. ove Odluke povjerava se pravnoj ili 
fizičkoj osobi na temelju provedenog javnog natječaja. 
 

Članak 8. 
 Odluku o objavi javnog natječaja donosi gradonačelnik.  
 Javni natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči i web stranicama 
Grada Gospića. 
  Nakon provedenog javnog natječaja, Gradsko vijeće Grada Gospića donosi odluku o 
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora. 
 

Članak 9. 
 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, na adresu Grad 
Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ«, te 
nazivom i adresom ponuditelja.  
 Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 15 dana od dana objave javnog natječaja u 
tisku. 
 Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema 
redoslijedu zaprimanja. 
 Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se 
kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio. 
 

Članak 10. 
 Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti: 
 - ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajuću potvrdu  koja 
ne smije biti starija od 3 mjeseca do dana objave javnog natječaja u tisku; 
 - ovlaštenje, suglasnost i slično ako su ponuditelju potrebni za obavljanje djelatnosti 
povezane s predmetom javnog natječaja; 
 - izjavu da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 
subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u 
gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja.  
 Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i, kada se radi o 
pravnoj osobi, za ponuditelja, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, 
koja ne smije biti starija od 30 dana do dana objave javnog natječaja u tisku, 
 - dokaz da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno 
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 
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 - bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je 
njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 
 - dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta, 
 Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument 
o financijskoj sposobnosti koji je tražen, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo 
kojim drugim dokumentom koji Grad Gospić smatra prikladnim. 
 - popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu javnog natječaja izvršenih u 
posljednje tri godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna 
strana, 
 - izjavu ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, 
stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora, 
 - izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom opremom 
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, 
 - jamstvo za ozbiljnost ponude, 
 - jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja 
može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti, 
 - izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da će dostaviti traženo jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora, 
 - ispunjen obrazac ponude, 
 - ispunjeni ponudbeni troškovnik (za komunalnu djelatnost za koju se raspisuje 
javni natječaj). 
 

Članak 11. 
 Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva na naznačenome mjestu 
u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.  
 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji, temeljem iskazane punomoći. 
 Članove Stručnog povjerenstva imenuje gradonačelnik posebnom odlukom.  
 Broj članova Stručnog povjerenstva mora biti neparan, no ne može biti veći od 5 
članova. 
 O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik o otvaranju, kojeg potpisuju nazočni 
članovi Stručnog povjerenstva i ovlašteni predstavnici ponuditelja ukoliko prisustvuju 
otvaranju ponuda. 
 

Članak 12. 
 Stručno povjerenstvo obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu se sastavlja 
zapisnik.  
 Nepotpuna ponuda odnosno ponuda koja ne sadrži isprave iz članka 10. ove Odluke, 
odnosno ponuda ponuditelja koji ne dokaže postojanje odgovarajuće sposobnosti za 
izvršenje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, 
smatrat će se neprihvatljivom te će se isključiti.  
 Nakon pregleda i ocjene ponuda, Stručno povjerenstvo rangirat će ponude prema 
kriteriju odabira te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda uputiti gradonačelniku radi 
utvrđivanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju 
javnog natječaja.  
 Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te prijedlog odluke iz stavka 3. ovog 
članka, gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.  
 Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli 
natječaj. 
 

Članak 13. 
 Protiv odluke Gradskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti 
upravni spor. 
 
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 
 

Članak 14. 
 Kriteriji za odabir ponude u postupku javnog natječaja za povjeravanje određenih 
komunalnih poslova na temelju ugovora jesu:   
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 1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kriteriji vezani uz određenu vrstu 
komunalne djelatnosti, kao što su:  
 - ponuđena cijena usluge za komunalnu djelatnost za koju se raspisuje natječaj, 
 - reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova,  
 - oprema ponuditelja,  
 - broj i struktura djelatnika,  
 - sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja ugovora, 
ili 2. najniža ponuđena cijena usluga za komunalnu djelatnost za koju se raspisuje natječaj. 
 U javnom natječaju obavezno se navodi koji će se kriteriji primijeniti prilikom 
donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje određenih komunalnih 
poslova. 
 
SKLAPANJE UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 
 

Članak 15. 
 Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 6. Odluke sklapa gradonačelnik 
na temelju odluke Gradskog vijeća o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova.  
 Ugovor iz stavka 1.ovog članka obvezatno sadrži: 
 - 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, 
 - jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 
 Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine." 
 

Članak 2. 
 Dosadašnji članci 8. i 9. postaju članci 16. i 17. 

 
Članak 3. 

 Dosadašnji članak 10. briše se. 
 

Članak 4. 
 Dosadašnji članci 11. i  12., postaju članci 18. i 19.  
 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 
                                              
KLASA: 363-01/09-01/104                                               
URBROJ: 2125/01-01-12-09 
Gospić, 28. ožujka 2012. godine 
 

             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                     GRADA GOSPIĆA  
                   

            Petar Radošević, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 


