
                        
REPUBLIKA HRVATSKA                                          
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

    GRAD OZALJ 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: 406-09/18-01/05 
URBROJ: 2133/05-03-18-2 
Ozalj, 10. svibanj 2018. godine 

 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14, 36/15), Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (Službeni glasnik 
Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 406-09/18-01/05, 
URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 07. svibnja 2018. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Grada Ozlja objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta  

na području Grada Ozlja 
 
I. NARUČITELJ: 
Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
Telefon: 047/731-400 
Telefax: 047/731-172 
Internet adresa: www.ozalj.hr 
Adresa elektroničke pošte: grad.ozalj@ozalj.hr 
OIB: 45123683624 
 
II. PREDMET NATJEČAJA  
Povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na  području Grada Ozlja. 
Komunalna djelatnost održavanja makadamskih cesta podrazumijeva: navoz kamenog 
materijala, krpanje gornjeg nosivog sloja kamenim materijalom, strojno planiranje, profiliranje 
i valjanje ceste, izradu cestovnih propusta te ostale radove navedene u troškovniku koji čini 
sastavni dio natječajne dokumentacije. 
 
III. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR 
Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 2 godine. 
 
IV. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU 
Pravo  sudjelovanja u natječaju  imaju sve  pravne  i fizičke  osobe sa  sjedištem na području 
Republike  Hrvatske, koje su  registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog 
natječaja, odnosno koje iskažu interes za obavljanje poslova održavanja asfaltnih površina, 
te  koje ispunjavaju sve opće i posebne uvjete iz natječaja i natječajne dokumentacije. 
 
V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
Preuzimanje cjelokupne Natječajne dokumentacije koja sadrži sve potrebne podatke za izradu 
ponude, zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Gradu Ozlju, Odsjeku za urbanizam i 
komunalne poslove u Ozlju, Kurilovac 1, radnim danom od 8 do 14 sati. Natječajna 



dokumentacija može se preuzeti i putem web stranice Grada Ozlja: www.ozalj.hr. 
Sve dodatne informacije vezano za preuzimanje dokumentacije mogu se dobiti na telefon: 
(047)731-400, telefaks: (047)731-172 i e-mail: vesna.cvijak@ozalj.hr. 
 
VI. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA 
Ponuda mora sadržavati: 
1. Podatke o ponuditelju (puni naziv i sjedište, odnosno ime i prezime, adresu i OIB). 
2. Dokazi i dokumentacija koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 
detaljno su navedeni u natječajnoj dokumentaciji, s time da se sve isprave i dokazi mogu 
priložiti i u neovjerenoj preslici.  
3. Ponude sa svim prilozima sastavljene na hrvatskom jeziku dostavljaju se osobno ili 
preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, s 
naznakom: 

NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ – „Ponuda za održavanje makadamskih cesta na 
području Grada Ozlja'' 

 te s nazivom i adresom ponuditelja. 
4. Rok valjanosti ponude iznosi najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda. 
 
VII. ROK DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 
1. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Ozlja do 30. svibnja 2018. godine do 
09:00 sati. 
2. Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja će sve prispjele ponude na natječaj otvoriti na 
javnom otvaranju ponuda, dana 30. svibnja 2018. godine u 9:00 sati. 
Postupku otvaranja ponuda mogu biti prisutni ovlašteni predstavnici ponuditelja. 
Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim i neće se 
razmatrati, dok se nepravodobne ponude neće otvarati i vratit će se pošiljatelju. 
 
VIII. ODLUKA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA 
MAKADAMSKIH CESTA 
 
1. Odluku o povjeravanju komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na temelju 
ugovora donosi Gradsko vijeće Grada Ozlja na prijedlog Gradonačelnice, a na osnovi 
prijedloga Povjerenstva. Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja Gradonačelnica će 
sklopiti ugovor o povjeravanju poslova održavanja makadamskih cesta na vrijeme od 2 godine. 
2. Kriterij na kojem se temelji najpovoljnija ponuda je najniža ponuđena cijena. 
3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima 
koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja iste. Protiv Odluke 
Gradskog vijeća Grad Ozlja žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor. 
4. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu odnosno poništiti natječaj, a da pri 
tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja 
ponuditelja u natječaju.  
 

     PROČELNICA: 
 
Lidija Bošnjak, dipl.oec. 

 
DOSTAVITI:                     
1. Oglasna ploča Grada Ozlja 
2. Službena internetska stranica Grada Ozlja (www.ozalj.hr) 
3. Karlovački tjednik 
4. Pismohrana     


