REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/15-01/1
Urbroj: 2182/09-15-01
Oklaj,15. prosinca 2015. god.
Na temelju članka 15. stavak 1. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 15), članka 2. Odluke o odabiru
komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨ broj 04/06 i Klasa: 363/03/10-01/1 od
27. svibnja 2010 godine i Klasa: 363-03/12-01/1 od 03. kolovoza 2012. godine te članka 69.
Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije¨ broj 10/09, 09/10,
05/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Promina na 14. sjednici održanoj 15. prosinca
2015. godine, donosi
ODLUKU O IZBORU
osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na temelju
provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Općine Promina objavljenog dana 01. listopada 2015. godine u
„Šibenskom listu¨, izabire se PECTUS d.o.o., Perković, Mrdeže 7, po cijeni od 34.624,04
kuna bez PDV-a odnosno 43.280,05 kuna s PDV-om.
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određene objavljenim natječajem za prikupljanje
pisanih ponuda utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove
Odluke.
Obrazloženje
Općina Promina objavila je poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Promina u „ Šibenskom listu¨ i na službenim
web stranicama Općine Promina dana 01. listopada 2015. godine.
Po objavljenom pozivu u ostavljenom roku u sjedište naručitelja je pristigla 1 ( jedna ) ponuda
i to Ponuda PECTUS d.o.o. Perković, Mrdeže 7, po cijeni od 34.624,04 kuna bez PDV-a,
odnosno s PDV-om 43.280,05 kuna
Razmatrajući predmetnu ponudu utvrđeno je da ista sadrži sve podatke u pogledu sposobnosti
(Rješenje o upisu u sudski registar, izjava da gospodarski subjekt ni odgovorna osoba nisu
pravomoćno osuđeni za kazneno djela, potvrda porezne uprave o stanju duga, potvrda o
bonitetu BON 1 i BON 2, Dokaz o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti) , a cijena usluge ovog
jedinog ponuditelja je za Općinu Promina – Naručitelja usluge prihvatljiva.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni javnim pozivom za prikupljanje ponuda od
01. listopada 2015. godine pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih
poslova sukladno odredbi stavka 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu RH u
Splitu, u roku 15 dana od dostave ove odluke.
Tužba se podnosi neposredno Upravnom sudu RH putem pošte preporučeno, a može se
izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda.
Uz tužbu se podnose dvije preslike pobijane odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.

Predsjednik:
Danijel Džapo
Dostaviti:
1 PECTUS d.o.o. Perković, Mrdeže 7
2. pismohrana, ovdje

