
Na temelju članka 15. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac i članka 32. 
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.10/09), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 5.sjednici održanoj 10.02.2010.godine donosi 
 

ODLUKU 
o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac 

 
 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na osnovi ugovora o 
povjeravanju poslova u općini Oriovac, u postupku javnog natječaja broj E-MV-
02/2010, objavljenog dana 08.01.2010.godine u tisku „POSAVSKA HRVATSKA“, 
izabire se                  

„ORIOELEKTRO“ 
VL. Julijana i Ilijaz Grozdanić 

Augusta Cesarca 9 
Oriovac 

 
2. Ugovor za poslove iz točke 1. ove Odluke sklapa se na vrijeme od 4 (četiri) godine, 

počev od dana potpisivanja Ugovora. 
3. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete, utvrdit će se 

ugovorom. 
 

Obrazloženje: 
 

Općina Oriovac objavila je 08.01.2010.godine javni natječaj za prikupljanje ponuda za 
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac broj 
E-MV-02/2010 u „Posavskoj hrvatskoj“. 
Po objavljenom natječaju na adresu općine Oriovac u zakonskom roku pristigle su 4 
(četiri) ponude i to: 
 
1. ELEKTRO INSTALATER „MONTER“, vl. Ivan Safundžić, Krajačići 
2. ELEKTRO TIM d.o.o., Radovanje 42, 35250 Oriovac 
3. ORIOELEKTRO, vl. Julijana i Ilijaz Grozdanić, A.Cesarca 9, 35250 Oriovac 
4. Đ.Đ. ELEKTROMONT d.d., Dr.Mile Budaka 1, 35000  Slavonski Brod 
 
Razmatrajući sve ponude u postupku je utvrđeno da iste u potpunosti ispunjavaju uvjete 
tražene natječajnom dokumentacijom ali da je ponuda „ORIOELEKTRO“ vl. Julijana i 
Ilijaz Grozdanić, A.Cesarca 9, Oriovac povoljnija jer sadrži nižu cijenu za održavanje 
javne rasvjete u odnosu na cijene iz drugih ponuda. 
Nadalje je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete na osnovu dostavljenih podataka, te je odlučeno kao u 
izreci ove Odluke. 
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete pobliže će se utvrditi 
ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno čl.15. st.5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 
 
 



Uputa o pravnom lijeku: 
 
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 
10 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno članku 15. st.7. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
Klasa: 022-01/10-01/3 
Urbroj: 2178/10-01-10-1 
 
Oriovac, 10.02.2010.godine. 
 
 
Dostaviti: 
1. ELEKTRO INSTALATER „MONTER“,  Krajačići 
2. ELEKTRO TIM d.o.o., Radovanje 42, Oriovac 
3. ORIOELEKTRO, Augusta Cesarca 9, Oriovac 
4. ĐURO ĐAKOVIĆ, ELEKTROMONT d.d., Slavonski Brod 
 
 
 
                                                                 
                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                      OPĆINE ORIOVAC 
 
                                                                                                        Jadranko Mličević 
 
 
 


