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Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na održavanju 

nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle 



Obrazloženje  
 
Na temelju odredbe članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN.br: 68/18 i 110/18) odredbi 
članka 13. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora 
(Službene novine PGŽ broj 6/10 i 28/16), te Odluke Opdinske načelnice o raspisivanju javnog 
natječaja, Naručitelj, Opdina Čavle, objavila je dana 13. siječnja 2019. godine Javni natječaj za 
prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih 
cesta na području Opdine Čavle tijekom dvije godine. Povjerenstvo je izvršilo javno otvaranje ponuda 
te je sačinjena analiza istih o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.  
 
Opdinska načelnica razmotrila je dana 14. ožujka 2019. godine prijedlog Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, predmetni Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te donijela slijededi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
Prihvada se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih 
poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Opdine Čavle tijekom dvije godine, te se isti 
prijedlog upuduje na razmatranje i usvajanje Opdinskom vijedu. 
 
    
 
         Opdinska načelnica 









































































































































































 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Predsjednik  
U Čavlima,  
KLASA: 
UR.BROJ: 
 

 

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN.br: 68/18 i 110/18) 
odredbi članka 13. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 
pisanog ugovora (Službene novine PGŽ broj 6/10 i 28/16), i Odluke Opdinske načelnice 
Opdine Čavle o objavi javnog natječaja od 7. siječnja 2019. godine, donosi se 

 
 

ODLUKA 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA ODRŽAVANJU      
NERAZVRSATNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE 

 
 
I. Za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na 
području Opdine Čavle, u provedbenom postupku Javnog natječaja prikupljanjem pismenih 
ponuda, objavljenog dana 13. siječnja 2019. godine u dnevnom glasilu Novi list, odabire se 
ponuda ponuditelja G.P.P. Mikić d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj, iz razloga što je 
predmetni ponuditelj sposoban ponuditelj s ponuđenom najnižom ukupnom cijenom 
ponude od 3.114.300,00 kuna, odnosno sveukupno 3.892.875,00 kuna. 
 
II. Pravo obavljanja povjerenih komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na 
području Opdine Čavle na temelju Ugovora, povjerava se ponuditelju G.P.P.Mikić d.o.o., 
Pušća 131, 51513 Omišalj, za razdoblje od dvije (2) godine, od 2019.- 2020. godine, 
računajudi od dana sklapanja Ugovora.  
Opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta za svaku proračunsku godinu tijekom trajanja 
Ugovora predviđen je zasebno o čemu ugovorne strane sklapaju Aneks osnovnom Ugovoru. 
Na temelju ove Odluke Opdinska Načelnica sklopiti de Ugovor o obavljanju komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Opdine Čavle, kojim ugovorom de se 
urediti međusobna prava i obveze. 
 
 
 



      
OBRAZLOŽENJE 

 
Temeljem uvodnih Zakona te Odluke Opdinske načelnice o raspisivanju javnog natječaja, 
Naručitelj, Opdina Čavle, objavila je dana 13. siječnja 2019. godine Javni natječaj za 
prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju 
nerazvrstanih cesta na području Opdine Čavle tijekom dvije godine. 
 
Po objavljenom javnom natječaju ovlašteno Povjerenstvo, ustvrdilo je  da su u otvorenom 
roku pristigle slijedede ponude:  
1. Podgrad d.o.o. I.G.Kovačida 16, Čabar 
2. G.P.P.Mikid d.o.o., Pušda 131, Omišalj 
     
Sukladno utvrđenim kriterijima iz Natječaja, analizirajudi sve pristigle ponude, utvrđeno je da 
ponuda ponuditelja G.P.P. Mikić d.o.o., Pušća 131, 51 513 Omišalj, sa ponuđenom cijenom 
od 3.114.300,00 kuna, odnosno sveukupno 3.892.875,00 kuna, najpovoljnija ponuda. 
 
U provedbenom postupku je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za obavljanje narečenih 
komunalnih poslova na osnovu dostavljene tražene dokumentacije o strukturi djelatnika, 
opreme i financijskim pokazateljima poslovanja društva, te je odlučeno kao u izreci Odluke. 
 
 
 

Opdinsko vijede 
Predsjednik 

Norbert Mavrinac 

Dostaviti: 
1.Ponuditeljima- svima 
2. Arhiva, ovdje 



Temeljem odredbe članka 19.Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na održavanju nerazvrstanih cesta na 

području Općine Čavle 

 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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