
 
 

 

 
 

Na temelju čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), čl. 8. Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja 
komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 02/12), te 
čl. 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), Gradsko 
vijeće Grada Gospića dana 10. listopada 2012. godine donosi 

 
ODLUKU 

 o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića 

 

1. Za obavljanje komunalnih djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada 
Gospića na vrijeme od 4 (četiri) godine odabire se ponuda ponuditelja LIKA CESTE d.o.o., 
Smiljanska 41, 53 000 Gospić, za ukupni iznos ponude (s PDV-om) od 24.874.289,55 kuna 
(dvadesetčetirimilijunaosamstosedamdesetčetiritisućedvjestoosamdesetdevetkunaipedesetpetli
pa). 
 

2. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Gospića će s odabranim ponuditeljem LIKA 
CESTE d.o.o. zaključiti Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti – 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića na vrijeme od 4 (četiri) godine (u 
razdoblju od 2012. – 2016. godine).  
Ugovorom iz stavka 1. ove točke utvrdit će se međusobna prava i obveze ugovornih strana u 
skladu s uvjetima iz Javnog natječaja Klasa: 340-03/12-01/03, Urbroj: 2125/01-02-12-04 od 
24. kolovoza 2012. godine.  
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Grad Gospić objavio je dana 24. kolovoza 2012. godine u „Narodnim novinama“ br: 97, na 
oglasnoj ploči Grada Gospića i na Internet stranici Grada Gospića Javni natječaj za prikupljanje 
ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti za usluge održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Gospića na vrijeme od 4 (četiri) godine. 
 

Po objavljenom Javnom natječaju 9 (devet) je gospodarskih subjekta otkupilo Natječajnu 
dokumentaciju. Rok za predaju ponuda bio je 15 (petnaest) dana od objave Javnog natječaja, dakle, 
istekao je 10.09.2012. god. u 12:00 sati. U roku za predaju ponuda predane su 4 (četiri) ponude i to 
kako slijedi:  

- ponuda br. 1 MILLEM-INŽENJERING d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 10, 53 000 Gospić, s 
ukupnim iznosom ponude (s PDV-om) od 25.755.404,50 kuna, 

- ponuda br. 2 CESTE SISAK d.o.o., Lađarska 28c, 44 000 Sisak, s ukupnim iznosom ponude (s 
PDV-om) od 35.158.687,50 kuna, 

- ponuda br. 3 LIMING d.o.o., P. Svačića 35, 53 000 Gospić, s ukupnim iznosom ponude (s 
PDV-om) od 26.234.518,75 kuna, 

- ponuda br. 4 LIKA CESTE d.o.o., Smiljanska 41, 53 000 Gospić, s ukupnim iznosom ponude (s 
PDV-om) od 24.874.289,55 kuna. 

 
Kriterij za odabir ponude bila je najniža cijena sposobnog ponuditelja s preduvjetom ispunjenja 

svih Natječajnom dokumentacijom propisanih uvjeta. 



 
 

 

 
Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da se ponuda br.1. ponuditelja 

MILLEM-INŽENJERING d.o.o. isključuje temeljem točke 11. Natječajne dokumentacije, te se u 
daljnjoj kontroli nije uzimala u obzir. Nadalje, preostale ponude ispunjavaju sve uvjete iz Natječajne 
dokumentacije, ali sukladno kriteriju za odabir (najniža cijena) najpovoljnija ponuda je ponuda br. 4. 
ponuditelja LIKA CESTE d.o.o. 

 
 Uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Gospića, određeni objavljenim Javnim natječajem, pobliže će se utvrditi Ugovorom o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti, sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu.  

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
  
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor sukladno čl. 13. 

Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 02/12). 

 
 
Dostaviti: 

1. Svim ponuditeljima 
2. Pismohrana, ovdje 

 
KLASA: 340-03/12-01/03 
URBROJ: 2125/01-01-12-19 
Gospić, 10. listopada 2012. godine 

 

 

         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
           GRADA GOSPIĆA 
 

           Petar Radošević, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


