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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 

             Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14. i 
36/15), članka 16. stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora odnosno na temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja 
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 7/15) i točke 14. stavka 4. Poziva za dostavu 
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se 
odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na 
području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora KLASA: 022-05/15-01/012, 
URBROJ: 2144/03-02-15-12 od 24. prosinca 2015. godine, a po prethodno provedenom 
postupku prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 
dana 22. siječnja 2016. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno osobe kojoj će se povjeriti 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta  

u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova 

 održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja 

na temelju pisanog ugovora 

 

 

             1. Odabire se CESTA društvo s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i 
proizvodnju građevnog materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4, OIB: 11100535105, 
kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta 
u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih 
cesta na području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora. 

 

             2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji 
se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na 
području Općine Sveta Nedelja određeni u Pozivu za dostavu ponude KLASA: 022-05/15-
01/012, URBROJ: 2144/03-02-15-12 od 24. prosinca 2015. godine utvrdit će se ugovorom o 
povjeravanju obavljanja odnosnih komunalnih poslova koji će se sklopiti na vrijeme od 4 godine 
odnosno za razdoblje od 2016. do 2020. godine.  

 

        

       3. Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sveta Nedelja”. 
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O b r a z l o ž e n j e 

 

             Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja Odlukom KLASA: 022-05/15-01/012, 
URBROJ: 2144/02-02-15-11 od 24. prosinca 2015. godine objavio je da će Općina Sveta 
Nedelja provesti postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih 
poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja na 
temelju pisanog ugovora na vrijeme od 4 godine odnosno za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine te je odlučio da će se postupak podnošenja ponuda za obavljanje odnosnih komunalnih 
poslova provesti prikupljanjem ponuda. 

 

             Temeljem te iste Odluke Općinski je načelnik istoga dana uputio Poziv za dostavu 
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se 
odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na 
području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora KLASA: 022-05/15-01/012, 
URBROJ: 2144/02-02-15-12 (u daljnjem tekstu: Poziv za dostavu ponude) slijedećim pravnim 
osobama: 

 

• CESTA društvu s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju građevnog 
materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4   

• ISTARSKE CESTE, društvu za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje 
d.o.o, sa sjedištem u Puli, Partizanski put 140 

• ZEBRA društvu s ograničenom odgovornošću za projektiranje i niskogradnju, sa 
sjedištem u Pazinu, Stancija Pataj 66. 

 

               U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to ponuda: 

 

• ISTARSKE CESTE, društva za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje 
d.o.o, sa sjedištem u Puli, Partizanski put 140, OIB: 04000527358 

• CESTA društva s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju građevnog 
materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4, OIB: 11100535105.   

 

             Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 08. siječnja 2016. godine od strane 
Povjerenstva za provedbu prikupljanja ponuda te je o tome sastavljen Zapisnik o javnom 
otvaranju ponuda KLASA: 340-03/15-01/015, URBROJ: 2144/03-02-16-10.  

 

             Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda dana 13. siječnja 2016. godine izvršilo 
je pregled i ocjenu pristiglih ponuda te je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 
KLASA: 340-03/15-01/015, URBROJ: 2144/03-02-16-11. 

 

             Po izvršenom pregledu pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu prikupljanja 
ponuda valjanom i prihvatljivom ponudom ocijenilo je i ponudu ponuditelja ISTARSKE CESTE, 
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društva za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o, sa sjedištem u Puli, 
Partizanski put 140, OIB: 04000527358, s ponuđenom cijenom od 203.875,00 kuna (bez PDV-
a) odnosno 254.843,75 kuna (s PDV-om) kao i ponudu ponuditelja CESTA društva s 
ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala, sa sjedištem 
u Puli, Strossmayerova 4, OIB: 11100535105,  s  ponuđenom  cijenom  od 193.430,00 kuna  
(bez PDV-a)  odnosno  241.787,50 kuna (s PDV-om), a to s obzirom da i jedna i druga ponuda 
sadržavaju sve potrebne elemente i da su uz ponude priloženi svi traženi dokumenti, 
pregledom kojih je utvrđeno da i jedan i drugi ponuditelj ispunjava sve uvjete određene u 
Pozivu za dostavu ponude.  

  

             Na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda, a primjenjujući kriterij najnjiže ponuđene 
cijene koji je u Pozivu za dostavu ponude određen kao kriterij za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja, Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, pozivom na odredbu članka 14. Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora odnosno na 
temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja, svojim je Zaključkom KLASA: 022-05/16-
01/001, URBROJ: 2144/03-02-16-1 od 13. siječnja 2016. godine utvrdio Prijedlog Odluke o 
odabiru CESTA društva s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju 
građevnog materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4, OIB: 11100535105 kao 
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta 
u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih 
cesta na području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog ugovora  te je isti Prijedlog Odluke 
zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda uputio ovom Vijeću radi donošenja odnosne 
Odluke. 

 

             Slijedom svega naprijed navedenog, a pozivom na odredbu članka 15. stavka 4. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odredbu članka 16. stavka 1. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora odnosno na temelju 
koncesije na području Općine Sveta Nedelja te odredbu točke 14. stavka 4. Poziva za dostavu 
ponude, odlučeno je kao u točki 1. izreke ove Odluke. 

 

             Odredba točke 2. izreke ove Odluke temelji se na odredbi članka 15. stavka 5. i stavka 
6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, na odredbi članka 4, članka 17. stavka 1. i članka 18. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
odnosno na temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja te na odredbi točke 4. i točke 
14. stavka 6. Poziva za dostavu ponude. 

 

             Odredba točke 3. izreke ove Odluke temelji se na odredbi članka 16. stavka 5. Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora odnosno na 
temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 
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             Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

 

             Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Rijeci u roku od 
30 dana od dostave ove Odluke. 

 

             Tužba se predaje Upravnom sudu u Rijeci neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom preporučeno odnosno dostavlja elektronički. 

 

             Tužbi treba priložiti izvornik ili preslik ove Odluke te prijepis tužbe za tuženika. 

 

             Ako se tužbom zahtijeva povrat stvari ili naknada štete, zahtjev u svezi sa stvarima i 
visinom štete mora biti sadržan u tužbi. 

KLASA: UP/I-340-03/16-01/001 
URBROJ: 2144/03-03-16-1 
Nedešćina, 22. siječnja 2016. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

                                                                                                             

                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                        Općinskog vijeća 

                                                                                                           Mladen Vlačić, v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

3. 

 
Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja(„Službene novine Općine Sveta 
Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13), članka 5. i  članka 6. Pravilnika o nabavi roba i usluga 
male vrijednosti („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 1/14), Općinski načelnik Općine 
Sveta Nedelja dana 20. siječnja 2016. godine donio je  

 
 

O D L U K U   

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova  

na rekonstrukciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Nedešćina - Rondić 

i imenovanju Povjerenstva za nabavu 
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Članak 1.  

 

Općina Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, OIB: 84615779206 (u daljnjem tekstu: 
naručitelj) započinje postupak nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji 
i asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Nedešćina - Rondić (u daljnjem tekstu: nabava 
radova). 

 

Nabava radova iz ove Odluke planirana je u Planu nabave robe, radova i usluga Općine Sveta 
Nedelja za 2016. godinu („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 1/16), pod rednim 
brojem 29, Ekonomska kvalifikacija: 42131001, Evidencijskim brojem nabave 28/16. 

 

Odgovorna osoba naručitelja za nabavu radova iz ove Odluke je Općinski načelnik Općine 
Sveta Nedelja Gianvlado Klarić. 

 

Članak 2. 

 

Procijenjena vrijednost nabave radova iz ove Odluke je 120.000,00 kuna (bez PDV-a). 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za nabavu radova iz ove Odluke u iznosu od 150.000,00 kuna (s PDV-om) osigurana 
su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu, na poziciji: 31, konto: 42131001. 

 

Članak 4. 

 

Pravna osnova za provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu radova iz ove Odluke 
sadržana je u članku 7. Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti („Službene novine 
Općine Sveta Nedelja“, broj 1/14), a to s obzirom da je člankom 18. stavkom 3. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14) propisano da se odredbe Zakona 
o javnoj nabavi ne primjenjuju za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti bez PDV-a do 
200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna. 

  

Članak 5. 
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Postupak nabave radova iz ove Odluke provest će Povjerenstvo za nabavu u sastavu od                                          
tri (3) člana koji su ovlašteni predstavnici naručitelja.  

 

U Povjerenstvo za nabavu imenuju se: 

  

      1.  Vitaljano Beletić   
      2.  Ana Stepčić  
      3.  Dragoslava Juričić. 
 

Ana Stepčić posjeduje certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/11-01/05, Urbroj: 526-
15-02-01/2-11-256 od 13. rujna 2011. godine izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za 
sustav javne nabave, obnovljen dana 21. listopada 2014. godine Klasa: 406-01/14-05/496, 
Ur.broj: 526-06-01-02-02/3-14-2. 

 

Članak 6. 

 

Za osobe iz članka 5. stavka 1. ove Odluke utvrđeno je da nemaju utjecaja na odlučivanje i/ili 
druge radnje  u vezi s postupkom nabave radova iz ove Odluke. 

 

Utvrđuje se da nema drugih osoba koje bi imale utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi 
s postupkom nabave radova iz ove Odluke. 

  

Članak 7. 

 

Obveze i ovlasti Povjerenstva za nabavu naručitelja iz prethodnog članka su: 

 

- priprema postupka nabave radova (izrada dokumentacije, troškovnika i dr.) 
- provedba postupka nabave radova (slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje 

ponuda, pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda)    

- podnošenje prijedloga Općinskom načelniku o načinu završetka postupka nabave 
radova (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju) .  

 

Članak 8. 

 

Nabava radova iz ove Odluke provest će se upućivanjem Poziva za dostavu ponude na adrese 
tri (3) gospodarska subjekta i to: 
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1. CESTA društvo s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju 
građevnog materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4 

2. ISTARSKE CESTE društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje,  
      sa sjedištem u Puli, Partizanski put 140 

3. ZEBRA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i niskogradnju, sa 
sjedištem u Pazinu, Stancija Pataj 66. 

 

Odabir gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv za dostavu ponude je  baza podataka 
Općine Sveta Nedelja.  

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“. 

KLASA: 022-05/16-01/001 

URBROJ: 2144/03-02-16-6 

Nedešćina, 20. siječnja 2016. 

                                                                                            Općinski načelnik 

                        Gianvlado Klarić, v.r. 

__________________________________________________________________________ 

 

4.  

 

Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja(„Službene novine Općine Sveta 
Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13), članka 5. i  članka 6. Pravilnika o nabavi roba i usluga 
male vrijednosti („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 1/14), Općinski načelnik Općine 
Sveta Nedelja dana 20. siječnja 2016. godine donio je  

 
 

O D L U K U   

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova  

na asfaltiranju nerazvrstanih cesta unutar naselja Markoci 

i imenovanju Povjerenstva za nabavu 

 

 

Članak 1.  
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Općina Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, OIB: 84615779206 (u daljnjem tekstu: 
naručitelj) započinje postupak nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta unutar naselja Markoci (u daljnjem tekstu: nabava radova).  

 

Nabava radova iz ove Odluke planirana je u Planu nabave robe, radova i usluga Općine Sveta 
Nedelja za 2016. godinu („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 1/16), pod rednim 
brojem 30, Ekonomska kvalifikacija: 42131019, Evidencijskim brojem nabave 29/16. 

 

Odgovorna osoba naručitelja za nabavu radova iz ove Odluke je Općinski načelnik Općine 
Sveta Nedelja Gianvlado Klarić. 

 

Članak 2. 

 

Procijenjena vrijednost nabave radova iz ove Odluke je 104.000,00 kuna (bez PDV-a). 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za nabavu radova iz ove Odluke u iznosu od 130.000,00 kuna (s PDV-om) osigurana 
su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu, na poziciji: 31, konto: 42131019. 

 

Članak 4. 

 

Pravna osnova za provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu radova iz ove Odluke 
sadržana je u članku 7. Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti („Službene novine 
Općine Sveta Nedelja“, broj 1/14), a to s obzirom da je člankom 18. stavkom 3. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14) propisano da se odredbe Zakona 
o javnoj nabavi ne primjenjuju za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti bez PDV-a do 
200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna. 

  

Članak 5. 

 

Postupak nabave radova iz ove Odluke provest će Povjerenstvo za nabavu u sastavu od                                                                                                           
tri (3) člana koji su ovlašteni predstavnici naručitelja.  

 

U Povjerenstvo za nabavu imenuju se: 
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      1.  Vitaljano Beletić   
      2.  Ana Stepčić  
      3.  Dragoslava Juričić. 
 

Ana Stepčić posjeduje certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/11-01/05, Urbroj: 526-
15-02-01/2-11-256 od 13. rujna 2011. godine izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za 
sustav javne nabave, obnovljen dana 21. listopada 2014. godine Klasa: 406-01/14-05/496, 
Ur.broj: 526-06-01-02-02/3-14-2. 

 

Članak 6. 

 

Za osobe iz članka 5. stavka 1. ove Odluke utvrđeno je da nemaju utjecaja na odlučivanje i/ili 
druge radnje  u vezi s postupkom nabave radova iz ove Odluke. 

 

Utvrđuje se da nema drugih osoba koje bi imale utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi 
s postupkom nabave radova iz ove Odluke. 

  

Članak 7. 

 

Obveze i ovlasti Povjerenstva za nabavu naručitelja iz prethodnog članka su: 

 

- priprema postupka nabave radova (izrada dokumentacije, troškovnika i dr.) 
- provedba postupka nabave radova (slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje 

ponuda, pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda)    

- podnošenje prijedloga Općinskom načelniku o načinu završetka postupka nabave 
radova (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju) .  

 

Članak 8. 

 

Nabava radova iz ove Odluke provest će se upućivanjem Poziva za dostavu ponude na adrese 
tri (3) gospodarska subjekta i to: 

 

1. CESTA društvo s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju 

građevnog materijala, sa sjedištem u Puli, Strossmayerova 4 

2. ISTARSKE CESTE društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje,  
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      sa sjedištem u Puli, Partizanski put 140 

3. ZEBRA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i niskogradnju, sa 

sjedištem u Pazinu, Stancija Pataj 66. 

 

Odabir gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv za dostavu ponude je  baza podataka 
Općine Sveta Nedelja.  

 

 

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“ . 

KLASA: 022-05/16-01/001 

URBROJ: 2144/03-02-16-7 

Nedešćina, 20. siječnja 2016. 

 

        Općinski načelnik 

                        Gianvlado Klarić, v.r. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


