Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsko Vijeće
Klasa: 021-05/17-01/ 07
Ur.br: 2133/13-04-17-03.
Josipdol, 7. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13) , članka 7 i 14. . Odluke o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti («Glasnik Karlovačke Županije» broj: 50/2011), te članka 18. Statuta općine
Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj: 16/2013, 14/2017) Općinsko vijeće općine
Josipdol na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol
Članak 1.
Za izvoditelja komunalne djelatnosti na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih
površina na području općine Josipdol odabiru se:
- VIDOŠ, Obrt za čišćenje snijega Vidoš, vl. Luka Vidoš, Josipdol, Modruš 46,
- Automehaničarski obrt „NEĐA“, VL. Nedeljko Franjković, Cerovnik 81 b, Josipdol,
- Poljoprivredni obrt „ORANICA“, vl. Radovan Šegan, Manojlovići 462,
- Metalurgija KESER, vl. Ivan Keser, Siča 36, Josipdol,
- AUTOPRAONA MUNJAVA , vl. Dolores Gračanin, Senjska 7, Oštarije,
- Uslužni obrt KESER, vl. Josipa Keser, Siča 37, Josipdol,
- Poljoprivredni obrt GERIĆ, vl. Vinka Gerić, Carevo Polje 81, Josipdol
- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo TANJA PAVLIČIĆ, vl. Tanja Pavličić, Senjska
74, Josipdol,
- Javni prijevoz “ĆIĆAK“ j.d.o.o., vl. Milan Ćićak, Sv. Petar 38, Ogulin.
Članak 2.
Komunalna djelatnost zimskog održavanja nerazvrstanih cestama području Općine
Josipdol povjerava se izvoditeljima iz članka 1. ove Odluke na rok 4 (četiri) godine
računajući od dana potpisivanja Ugovora.

Članak 3.
Za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine Josipdol određuje se jedinstvena cijena prema snazi radnih strojeva i to;
- za radni stroj do 50 kw određuje se cijena u iznosu od 184,00 kn po radnom satu
stroja, odnosno 230,00 kn sa PDV-om,
- za radni stroj preko 50 kw određuje se cijena u iznosu od 200,00 kn po radnom satu
stroja, odnosno 250,00 kn sa PDV-om
- za radni stroj kombinirka određuje se cijena u iznosu od 240,00 kn po radom satu
stroja, odnosno 300,00 kn sa PDV-om
- za posipavanje mješavinom kamene sipine i soli određuje se cijena u iznosu od
212,00 kn po m3, odnosno 265,00 kn sa PDV-om.
Članak 4.
Utvrđena cijena iz članka 3. ove Odluke umanjuje se za 10 % za ponuditelje čija oprema
nije udovoljila uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.
Ukoliko tijekom ugovornog razdoblja, izvoditelji kojima su povjereni poslovi na zimskom
održavanju nerazvrstanih cesta, izvrše usklađivanje opreme sa ugovornim uvjetima
zaključiti će se aneks ugovora u skladu sa cijena iz članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
U svrhu uređivanja međusobnih odnosa sa Izvoditeljima iz članka 1. ove Odluke zaključit će
se Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u «Glasniku
Karlovačke Županije».
OBRAZLOŽENJE:
Temeljem Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti koji poslovi se uređuju
Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova («Glasnik Karlovačke Županije» broj:
50/2011), Općina Josipdol je provela javni natječaj radi izbora osobe kojoj će se temeljem
Ugovora povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti na zimskom održavanju nerazvrstanih
cesta na području Općine Josipdol.
Javni natječaj objavljen je 6. studeni 2017. godine na službenim stranicama Općine
Josipdol.
U otvorenom roku za dostavljanje ponuda do 13. studeni 2017. godine pristiglo je 9
ponuda, koje su dostavili slijedeći ponuditelji:
- VIDOŠ, Obrt za čišćenje snijega Vidoš, vl. Luka Vidoš, Josipdol, Modruš 46,
- Automehaničarski obrt „NEĐA“, VL. Nedeljko Franjković, Cerovnik 81 b, Josipdol,

Poljoprivredni obrt „ORANICA“, vl. Radovan Šegan, Manojlovići 462, Oštarije,
Metalurgija KESER, vl. Ivan Keser, Siča 36, Josipdol,
Autopraona MUNJAVA , vl. Dolores Gračanin, Senjska 7, Josipdol,
Uslužni obrt KESER, vl. Josipa Keser, Siča 37, Josipdol,
Poljoprivredni obrt GERIĆ, vl. Vinka Gerić, Carevo Polje 81, Josipdol
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo TANJA PAVLIČIĆ, vl. Tanja Pavličić, Senjska
74, Josipdol,
- Javni prijevoz “ĆIĆAK“ j.d.o.o., vl. Milan Ćićak, Sv. Petar 38, Ogulin.
Otvaranje ponuda održano je dana 17. studenog 2017. godine u prostorijama Općine
Josipdol od strane članova Povjerenstva u sastavu: Ivanka Turkalj, Ruža Magdić, Natalija
Bokulić, uz nazočnost Općinskog načelnika, Zlatka Mihaljevića. Postupak pregleda i ocjene
ponuda održan je u razdoblju od 17. studeni do 29. studeni 2017. godine u nazočnosti
članova Povjerenstva.
U provedenom postupku ovlašteni predstavnici naručitelja, uvidom u dostavljene ponude i
dokumentaciju, nisu mogli utvrditi prijedlog Odluke o odabiru izvoditelja na povjeravanju
poslova. Osnovni razlog je različitost u snazi ponuđenih strojeva i opremi koja dijelom ne
udovoljava uvjete dokumentacije za nadmetanje. Niti jedan ponuditelj nije nudio opremu
da bi mogao samostalno obaviti traženu uslugu. Dodatno je zatražena zajednička smotra
nuđene opreme i strojeva koja održana dana 6. prosinca 2017. godine. Na temelju
obavljenog uvida u opremu i usporedbom ponudbene dokumentacije izvršena je dodatna
analiza. Općini Josipdol kao naručitelju uz kvalitetu ugovorene opreme bitan je faktor
krajnja cijena usluge. Obzirom da je dio ponuditelja u sustavu PDV njihove krajnje cijene
su nepovoljnije za Općinu kao naručitelja. Temeljem istog pristupilo se dodatnoj usporedbi
i analizi i predložena je jedinstvena cijena u dvije kategorije strojeva – traktora do 50 kw
snage i preko 50 kw snage, kako stoji u izreci Odluke.
Obzirom da dio opreme ne udovoljava u potpunosti traženim uvjetima cijene radnog sata
stroja sa nedostatnom opremom umanjuje se za 10 %. Ukoliko ugovorni ponuditelji,
tijekom ugovornog razdoblja upotpune opremu sukladno ugovornim uvjetima, naručitelj,
Općina Josipdol, aneksom ugovora izvršiti će korekciju cijene prema jedinstvenoj cijeni iz
Odluke.
Općina Josipdol u održavanju brine o cca 100 km nerazvrstanih cesta i određenom broju
javnih površina koje se u zimskom razdoblju održavaju prema potrebi i prioritetima i
izvršit će raspored opreme
prema Operativnom programu zimskog održavanje
nerazvrstanih cesta vodeći računa da oprema i strojevi ugovornih ponuditelja budu
raspoređeni prema sjedištu ponuditelja da bi se maksimalno smanjilo vrijeme intervencije,
odnosno dolaska na intervenciju.
Slijedom utvrđenog, odgovorna osoba naručitelja, Općinski načelnik Zlatko Mihaljević je
predložilo da se za obavljanje komunalne djelatnosti na uklanjanju snijega i leda na
nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području Općine Josipdol, sukladno
provedenom javnom natječaju, kriterijima za odabir i ponudbenoj dokumentaciji, izaberu
na vrijeme od četiri godine.
Prije potpisivanja Ugovora ponuditelji će biti pozvani na potpisivanje Izjave i suglasnosti
o prihvaćanju kriterija jedinične cijene i sklapanje Ugovora, prema grupama radova za
izvođenje radova radnim strojevima, odnosno korigiranom Operativnom programu koji će
biti sukladno izreci Odluke i ovom obrazloženju.
Slijedom navedenog, a temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ), odlučeno kao u izreci Odluke.
-

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke.
PREDSJEDNIK:
Josip Vukelić

Dostaviti:
1. Ponuditeljima – svima
2. Zapisnik
3. Općinski Načelnik
4. Jedinstveni upravni odjel
5. Glasnik Karlovačke Županije
6. Pismohrana, ovdje

