


PRIJEDLOG 30. studenog 2017. 

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., 178/04., 38/09., 78/09., 

49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 20. stavka 1. Odluke o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Pazina“ broj 24/11., 24/12., 26/13. i 26/17.) i članka 

22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće 

Grada Pazina, na sjednici održanoj ___________________ 2017. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  

 održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina  

 

 

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti  - održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području 

Grada Pazina, određenih u članku 3. stavku 1. točki 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Pazina, na rok od 4 (četiri) godine počevši od 1. siječnja 2018. godine, izabire se trgovačko društvo 

„ISTARSKE CESTE“ d.o.o. iz Pule, Partizanski put 140, OIB:04000527358, za ukupni iznos ponude (s 

PDV-om) od 3.918.743,10 kuna (trimilijunadevetstoosamnaesttisućasedamstočetrdesettrikuneidesetlipa). 

2. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Pazina će s trgovačkim društvom „ISTARSKE 

CESTE“ d.o.o. iz Pule, zaključit Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - održavanja 

nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina određenih u članku 3. stavku 1. točki 6. Odluke 

o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina, na rok od 4 (četiri) godine počevši od 1. siječnja 

2018. godine. 

Ugovorom iz stavka 1. ove točke utvrdit će se međusobna prava i obveze ugovornih strana u 

skladu s uvjetima iz javnog natječaja KLASA: 363-02/17-01/104, URBROJ: 2163/01-01-01-17-4 od 6. 

studenog 2017. godine i članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

3. Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Grad Pazin objavio je dana 7. studenog 2017. godine javni natječaj za povjeravanje obavljanja 

komunalne djelatnosti - održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina određenih u 

članku 3. stavku 1. točki 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina, na rok od 4 

(četiri) godine počevši od 1. siječnja 2018. godine. Člankom 3. stavkom 1. točkom 6. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina jednom od komunalnih djelatnosti određeno je  

održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta - održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom o cestama 

na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine“ broj 44/12.). 

Javni natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Pazina, a obavijest o tome u 

dnevnom listu „Glas Istre“. 

Rok za predaju ponuda bio je 15 (petnaest) dana od objave javnog natječaja, dakle, istekao je 22. 

studenog 2017. godine. 

U roku za predaju ponuda predana je samo 1 (jedna) ponuda i to ponuda trgovačkog društva 

„ISTARSKE CESTE “ d.o.o. Pula, Partizanski put 140, s ukupnim iznosom ponude (s PDV-om) od 

3.918.743,10 kuna.  

Kriterij za odabir ponude je bila najniža cijena sposobnog ponuditelja s preduvjetom ispunjenja 

svih Natječajnom dokumentacijom propisanih uvjeta. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je utvrdilo da ponuda ponuditelja „ISTARSKE 

CESTE“ d.o.o. iz Pule ispunjava sve uvjete iz Natječajne dokumentacije, te da je stoga najpovoljnija u 

skladu s točkom 9. javnog natječaja kojim je određeno da je kriterij odabira najpovoljnijeg ponuditelja - 



 2 

prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom s preduvjetom ispunjavanja svih 

Natječajnom dokumentacijom propisanih uvjeta. Kriterij najniže cijene nije utvrđivan jer se radi o jedinoj 

ponudi. 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području 

Grada Pazina određeni člankom 3. stavkom 1. točkom 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Pazina, određeni objavljenim javnim natječajem, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti, u skladu s odredbom članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 

u Rijeci. 

 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/104 

URBROJ: 2163/01-03-02-17- 

Pazin,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

           Predsjednik  

        Gradskog vijeća 

                   Davor Sloković 

Dostaviti: 

1. „ISTARSKE CESTE “ d.o.o. Pula,  Partizanski put 140 

2. Gradonačelnik Grada Pazina, 

3. Upravni odjel za komunalni sustav, 

    prostorno uređenje i graditeljstvo, 

4. Arhiva – ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


