Temeljem članka 48. i 49.Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka
5.st.5.Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine
Oriovac ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.7/14 ) i članka 32.Statuta općine Oriovac ( Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br.10/09, 7/13 i 4/18 ), Općinsko vijeće općine Oriovac na 12.sjednici
održanoj 20.12. 2018.godine, donosi
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području općine Oriovac

I.
Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Oriovac na vrijeme od četiri godine odabire se tvrtka I.K.S.

II.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit će se Ugovorom o povjeravanju
komunalnih poslova.
Na temelju ove Odluke Ugovor o obavljanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem zaključit će
Općinski načelnik.
Obrazloženje
Općina Oriovac u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnoj djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, provela je postupak javne nabave za izbor osobe kojoj će se
temeljem Ugovora povjeriti obavljanje održavanja nerazvrstanih cesta.
Javni natječaj objavljen je u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ br.47 od 23.11.2018.godine i na službenoj
stranici općine Oriovac.
Rok za dostavu ponuda bio je 05.12.2018.godine do 12,00 sati.
Na natječaj je, u otvorenom roku, zaprimljena jedna ponuda i to tvrtke I.K.S. – Usluge građevinskim strojevima,
Mate Gabrića 11-13, Oriovac.
Povjerenstvo za odabir otvorilo je ponudu i u postupku pregleda i ocjene ponude utvrdilo je da je dostavljena
ponuda prihvatljiva, da ponuditelj ispunjava u potpunosti uvjete iz javnog natječaja. Temeljem članka 18.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za odabir ponude je dovoljna jedna pristigla ponuda koja
udovoljava svima traženim uvjetima iz natječaja.
Stoga Povjerenstvo u svrhu odabira najpovoljnije ponude, temeljem kriterija iz natječaja utvrđuje da je ponuda
ponuditelja I.K.S. - Usluge građevinskim strojevima, Mate Gabrića 11-13, Oriovac najpovoljnija ponuda.
Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti određeni dokumentacijom za nadmetanje, pobliže će se utvrditi
Ugovorom koji će zaključiti Općinski načelnik.
Slijedom iznesenog, a temeljem članka 49.Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlučeno je kao u izreci
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu republike Hrvatske u roku
od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.
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