
                    
     

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PROMINA 

Put kroz Oklaj 144 

22 303 Oklaj 

OIB: 79734182959 

KLASA: 363-01/16-1/01 

URBROJ: 2182/9-16-6 

U Oklaju, 16. svibnja 2016. 

 

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“-36/95 do 36/15), članka 30. 

st.1. al.3. Statuta Općine Promina  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.10/09, 

09/10, 05/11, 03/13 i 08/13) te članka 5. Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se 

obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ br. 04/06, Klasa: 363-03/10-01/1 od 27. svibnja 2010. god. i Klasa: 363-

03/12-01/1 od 03. kolovoza 2012. god.) Općinsko vijeće Općine Promina na 17. sjednici 

održanoj 16. svibnja 2016. god. donosi 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Promina 

 

 

Članak 1. 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Promina 

povjerava se trgovačkom društvu Grcić gradnja d.o.o., Badanj, Grad Drniš, Grcići 16, OIB: 

68724438799. 

Članak 2. 

Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će Ugovor o obavljanju komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Promina s gospodarskim 

subjektom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e: 

Temeljem spomenutih odredbi zakona i općih akata i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 

363-01/16-01/1, URBROJ: 2182/09-16-1 od 21.03.2016. godine Općina Promina provela je 

postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Promina. 



Poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine Promina KLASA: 363-01/16-01/1, URBROJ: 2182/09-16-1 od 

23.03.2016. objavljen je na službenim web stranicama Općine dana 28. ožujka 2016. godine. 

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 12. travnja 2016. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje 

ponuda izvršeno je dana 12. travnja 2016. godine u 12,00 sati, o čemu je sačinjen Zapisnik o 

otvaranju ponuda, KLASA: 363-01/16-01/1, URBROJ: 2182/09-16-3, u kojem je konstatirano 

da su u roku pristigle 2 (dvije) ponude. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 363-

01/16-01/1, URBROJ: 2182/09-16-4 od 15. travnja 2016. god.  konstatirano je da je imenovano 

Povjerenstvo izvršio analizu prispjelih ponuda kojom je utvrđeno sljedeće: 

1. Ponuda ponuditelja Ceste Šibenik d.o.o., Šibenik, Velimira Škorpika 27 je računski točna, 

potpuna, prikladna, prihvatljiva i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. Ponuda iznosi:  

12.769,32 kn bez PDV-a, odnosno 15.961,65 kn s PDV-om 

2. Ponuda ponuditelja Grcić gradnja d.o.o., Badanj, Grad Drniš, Grcići 16 je računski točna, 

potpuna, prikladna, prihvatljiva i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. Ponuda iznosi: 

11.299,50 kn bez PDV-a odnosno 14.124,38 s PDV-om 

Na temelju navedenog, ponuda gospodarskog subjekta Grcić gradnja d.o.o., Badanj, Grad 

Drniš, Grcići 16, odabrana je kao najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom. 

 

Uputa o pravnom lijeku:  

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba nadležnom Upravnom 

sudu, u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave ove Odluke.  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Džapo 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Promina 

2. Ponuditeljima 

3. Pismohrana – ovdje 

 

 


