
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

  GRAD OZALJ
     GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/15-01/11
URBROJ: 2133/05-01-15-1
Ozalj, 10. prosinca 2015. god.                                         

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/3
– proč., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 4911, 144/12, 147/14) i članka 33.
Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće  Grada  Ozlja  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  dana  10.  prosinca
2015. godine donosi 

O D L U K U
o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog

natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  komunalne  djelatnosti  koje  se  financiraju
isključivo iz Proračuna Grada Ozlja i koje će Grad Ozalj (u daljnjem tekstu: Grad)
povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora, kao i
uvjeti  i  mjerila  za provedbu prikupljanja ponuda ili  javnog natječaja,  te druga
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Grad Ozalj će povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora
slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje asfaltnih površina na području Grada,
2. održavanje makadamskih cesta na području Grada,
3. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima,
4. održavanje javne rasvjete,
5. preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta

smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće
utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,

6. održavanje groblja i ukop pokojnika.
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Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika.

Pod  pojmom  održavanje  javne  rasvjete  razumijeva  se  upravljanje,
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

III. UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 3.

Postupak  odabira  fizičke  ili  pravne  osobe  kojoj  će  biti  povjereno  obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora provodi  se prikupljanjem ponuda ili
javnim natječajem, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom
Odlukom.

Prikupljanje  ponuda  provodi  se  u  slučaju  da  ukupna  godišnja  planirana
vrijednost troškova komunalne djelatnosti iznosi manje od 200.000,00 kn, bez
PDV-a.

Javni natječaj provodi se u slučaju da je ukupna godišnja planirana vrijednost
troškova komunalne djelatnosti u iznosu jednakom ili većem od 200.000,00 kn,
bez PDV-a.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi gradonačelnik.

Članak 4.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje tri (3)
ponuditelja.

Javni  natječaj  provodi  se objavom u dnevnom ili  tjednom tisku,  na oglasnoj
ploči Grada i na internetskoj stranici Grada Ozlja.

Članak 5.

Ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje
poslova koji su predmet natječaja ili prikupljanja ponuda. 

Dokumentacija  za  nadmetanje,  sadržaj  ponude,  dokazivanje  pravne,
tehničke  ili  stručne  i  financijske  sposobnosti  ponuditelja  te  postupak
prikupljanja  ponuda  ili  javnog  natječaja  provodit  će  se  sukladno  važećim
zakonskim i podzakonskim aktima za područje javne nabave.

Kriterij  na  kojem  se  temelji  odabir  najpovoljnije  ponude  je  najniža
ponuđena cijena.

Odabir  se  može  izvršiti  ako  je  pristigla  i  jedna  prihvatljiva  ponuda,
odnosno ponuda koja zadovoljava sve tražene uvjete.

Članak 6.
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Poziv  za  dostavu  ponuda,  odnosno  objava  o  prikupljanju  ponuda  javnim
natječajem mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
5. jamstvo za ozbiljnost ponude,
6. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
7. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
8. rok valjanosti ponude,
9. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
10.uvjete (kriterije) za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. Izvod  iz  sudskog  (trgovačkog),  strukovnog,  obrtnog  ili  drugog

odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet postupka, koji ne smije biti stariji
od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka,  

2. Izjava da nije pokrenut stečajni postupak ili da se ne nalazi u postupku
likvidacije,  odnosno  da  nisu  u  postupku  obustavljanja  poslovne
djelatnosti ili da je nisu već obustavili

3. Izjava  o  nekažnjavanju  potpisana  od  osobe  ovlaštene  za  zastupanje
gospodarskog subjekta,

4. Dokumenti izdani od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima
se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-1/BON 2/SOL 2),

5. Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta  za područje njegove
djelatnosti za trogodišnje razdoblje,

6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30
(trideset) dana od dana početka postupka,

7. Popis  ugovora  o  izvršenim  uslugama  koji  su  isti  ili  slični  predmetu
postupka,

8. Potvrde o uredno izvršenim uslugama i izvedenim u skladu s pravilima
struke,

9. Dokaz o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji pružatelja usluge,
10.Izjava  o  raspolaganju  potrebnom  tehničkom  opremom  za  obavljanje

komunalnih djelatnosti koje su predmet postupka.

Članak 8.

Postupak  prikupljanja  ponuda  ili  javnog  natječaja  provodi  Stručno
povjerenstvo od 5 članova koje imenuje Gradonačelnik/Gradonačelnica. 

Sve stručne poslove vezane za provođenje natječaja i prikupljanje ponuda
kao i  poslove vezane za Stručno  povjerenstvo obavljat  će  Jedinstveni  upravni
odjel Grada Ozlja. 

Otvaranje ponuda kod postupka javnog natječaja je javno i  istom mogu
prisustvovati ponuditelji.
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Povjerenstvo iz čl. 1., kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju
ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima
kojima je reguliran postupak javne nabave.

Ponude koje ne sadržavaju tražene dokaze smatrat će se nepravovaljanim.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću

prijedlog odluke o povjeravaju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.

Članak 9.

Nakon provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, Gradsko vijeće
Grada Ozlja donosi odluku o izboru fizičke ili pravne osobe, kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora ili o poništenju natječaja.

Protiv odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora žalba
nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna od ponuda. 

Članak 10.

Na  temelju  Odluke  iz  članka  25.  ove  Odluke  Gradonačelnik  će  sklopiti
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova, koji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijena za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se najdulje na vrijeme od četiri (4)
godine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugovori  o  obavljanju  komunalnih  djelatnosti  ili  pojedinih  poslova  iz
komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do
raskida istih.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  važiti  Odluka  o  utvrđivanju
komunalnih poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj
osobi  putem ugovora, te uvjeti  i  mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog
natječaja ili javne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja br. 4/04, 2/12, 4/15)

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u
''Službenom glasniku'' Grada Ozlja.
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DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča,
2. Ured državne uprave, PREDSJEDNIK
3. ''Službeni glasnik'',       GRADSKOG VIJEĆA:
4. Pismohrana  Josip Žapčić
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O B R A Z L O Ž E N J E

Člankom 15.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br.
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13, 14/14) propisano je da
jedinica  lokalne  samouprave  može  obavljanje  komunalnih  djelatnosti  koje  se
financiraju  isključivo  iz  njezina  proračuna  povjeriti  fizičkoj  ili  pravnoj  osobi  na
temelju pisanog ugovora, a da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
određuje komunalne djelatnosti  iz  stavka 1.  ovoga članka te utvrđuje uvjete i
mjerila  za  provedbu  prikupljanja  ponuda  ili  javnog  natječaja  za  povjeravanje
određenih  komunalnih  poslova  na  temelju  ugovora.  Također  je  propisano  da
odluku o objavi  prikupljanja ponuda  ili  javnog natječaja donosi  gradonačelnik.
Člankom 15. st. 4. i 5. određeno je da će predstavničko tijelo nakon provedenog
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, donijeti odluku o izboru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora, na temelju koje će
gradonačelnik  sklopiti  ugovor  o  povjeravanju  određenih  komunalnih  poslova,
najdulje na razdoblje od četiri godine.

U  važećoj  Odluci  o  utvrđivanju  komunalnih  poslova  koje  će  Grad  Ozalj
povjeriti  na  obavljanje fizičkoj  ili  pravnoj  osobi  putem ugovora,  te utvrđivanju
uvjeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave
(''Službeni glasnik Grada Ozlja'' 4/04, 2/12, 4/15) u čl. 1. utvrđene su komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada Ozlja i koje Grad Ozalj povjerava
na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju ugovora, i to za: 

1. održavanje asfaltnih površina na području Grada Ozlja
2. održavanje makadamskih cesta na području Grada Ozlja

3. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

4. održavanje javne rasvjete

5. preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta 
smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće
utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;

6.  održavanje groblja i ukop pokojnika.
Iako  je  Zakonom  o  komunalnom  gospodarstvu  u  čl.  15.  predviđena

mogućnost  za povjeravanje komunalnih  poslova putem prikupljanja ponuda,  u
važećoj  Odluci  bilo je propisano povjeravanje komunalnih djelatnosti  isključivo
putem javnog natječaja, neovisno o vrijednosti  poslova, zbog čega je u praksi
dolazilo  do  znatnog  produžavanja  postupka  i  otežanog  obavljanja  komunalnih
djelatnosti u razdoblju nakon isteka ugovora. 

Stoga  se  u  predloženoj  Odluci  predviđa  kao  mogućnost  i  prikupljanje
ponuda  koje se  provodi  se  u  slučaju  da ukupna  godišnja  planirana  vrijednost
troškova komunalne djelatnosti iznosi manje od 200.000,00 kn, bez PDV-a, i to
pozivom za dostavu ponuda za najmanje tri ponuditelja, a sve u cilju efikasnijeg i
ekonomičnijeg obavljanja gore navedenih komunalnih djelatnosti. Javni natječaj
provodio  bi  se  u  slučaju  da  je  ukupna  godišnja  planirana  vrijednost  troškova
komunalne djelatnosti u iznosu jednakom ili većem od 200.000,00 kn, bez PDV-a.

Uvjeti  i  mjerila  za  provedbu prikupljanja  ponuda  ili  javnog  natječaja  za
obavljanje poslova komunalnih djelatnosti Odluke također su usklađeni s važećim
Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te Uredbom o načinu
izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12).
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Radi  navedenog,  predlaže  se  Gradskom  vijeću  usvajanje  Odluke  kao  u
prijedlogu.
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