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Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 
109/95 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 147/14), članka 16. i 18.Odluke o uvjetima i 
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15) i  članka 32. Statuta Općine Andrijaševci  („Službeni 
vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 19. 
sjednici održanoj dana 25. studenog 2015. godine donosi slijedeću 

 
ODLUKU O IZBORU OSOBE  

KOJOJ ĆE SE TEMELJEM PISANOG UGOVORA 
POVJERITI OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE  

DJELATNOSTI  ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA  
PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

 
I. Podaci o naručitelju: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci,  

OIB: 47372067408,broj telefona: 032/225-400, Broj telefaksa: 032/225-400, Internet  
adresa: www. andrijasevci.hr,Adresa elektroničke pošte: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr 

II. Naziv komunalne djelatnosti za koju se donosi odluka : Komunalna djelatnost održavanja 
javne rasvjete na području Općine Andrijaševci. 

III. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora: Za povjeravanje obavljanja 
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Andrijaševci, u 
postupku prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
javne rasvjete na području općine Andrijaševci, kao najpovoljniji ponuditelj izabire se tvrtka 
BOŠKOVIĆ D.O.O., Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, OIB: 76073700680 s 
cijenom ponude u iznosu od 415.917,00 kuna bez PDV-a odnosno 519.896,25 kuna s  
PDV-om. 

IV. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti odnosno 
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklapa se na vrijeme od 4 (četiri) godine od 
dana potpisa odnosno sklapanja ugovora. 

V. Razlozi odbijanja ponuda: Ne postoje razlozi za odbijanje ponuda. 
VI. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Temeljem provedenog postupka 

prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete na području općine Andrijaševci najpovoljnijom ponudom utvrđena je ponuda tvrtke 
BOŠKOVIĆ D.O.O., Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, OIB: 76073700680, od 
11.11.2015. godine s cijenom ponude od 415.917,00 kuna bez PDV-a odnosno 519.896,25 
kuna s PDV-om te se slijedom navedenog odabire  tvrtka BOŠKOVIĆ D.O.O., Dragutina 
Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, OIB: 76073700680, kao tvrtka kojoj će se povjeriti 
obavljanje predmetnih  komunalnih poslova na temelju ugovora. 
Ponuda tvrtke BOŠKOVIĆ D.O.O., Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, OIB: 
76073700680 u potpunosti zadovoljava zahtjeve i  uvjete iz Poziva za dostavu ponuda, 
potpuna je i prihvatljiva te je prema kriteriju za odabir ponude- najniža cijena ocijenjena 
najpovoljnijom ponudom. 

VII. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine 
Andrijaševci, određeni Pozivom za dostavu ponuda, utvrdit će se ugovorom o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti iz točke II. ove Odluke. 



Odluka o izboru 

VIII.  Općinski načelnik Općine Andrijaševci će temeljem ove Odluke u roku 30 dana od dana 
donošenja ove Odluke s tvrtkom BOŠKOVIĆ D.O.O., Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 
Vinkovci, OIB: 76073700680 sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne 
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Andrijaševci na rok od 4 (četiri) 
godine od dana potpisa odnosno sklapanja ugovora. 

IX.       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
 Općina Andrijaševci, sukladno odredbama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u Općini 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 8/15), članka 7. Odluke o uvjetima i 
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15) provela je postupak prikupljanja ponuda za  
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Andrijaševci i to na način  
 da je dana 3. studenog 2015. godine putem elektroničke pošte uputila poziv za dostavu ponuda na adrese 
slijedeća 3 (tri) gospodarska subjekta:POLION D.O.O., Ljudevita Gaja 18, 32100 Vinkovci, e-mail: 
info@polion.hr, PARANGAL D.O.O., Kneza Trpimira 8, 31000 Osijek, e-mail: parangal@parangal.hr 
i BOŠKOVIĆ D.O.O. ELEKTROMONTAŽA, Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, e-mail: 
boskovic@vk.htnet.hr. Sva tri gospodarska subjekta isti dan su se očitovali i poslali potvrdu o primitku 
predmetnog poziva za dostavu ponuda. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 12. studenog 2015. godine do 
10,00 sati. 
U predmetnom postupku prikupljanja ponuda, do krajnjeg roka za dostavu ponuda odnosno do 12. 
studenog 2015. godine do 10,00 sati pristigla je 1 (jedna) ponuda. 
 Javno otvaranje ponuda održano je dana 12. studenog 2015. godine u nazočnosti članova 
Povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja 
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i ovlaštenog 
predstavnika ponuditelja. 
 U postupku javnog otvaranja pristiglih ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponudu dostavio:  

1. BOŠKOVIĆ D.O.O.,  Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, OIB: 76073700680, s 
iznosom ponude od 415.917,00 kuna bez PDV-a odnosno 519.896,25 kuna s PDV-om. 

     Nakon provedenog postupka javnog otvaranja pristiglih ponuda Povjerenstvo je provelo postupak 
pregleda i ocjene pristigle ponude radi utvrđivanja najpovoljnije ponude uzevši u obzir kriterij odabira 
najpovoljnije ponude navedenog u pozivu za dostavu ponuda. 
 U provedenom postupku pregleda i ocjene vidljivog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 
12. studenog 2015. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da je pristigla ponuda pravovremena te da je 
ponuditelj dostavio svu dokumentaciju zatraženu pozivom za dostavu ponuda i dokazao svoju sposobnost 
za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet postupka prikupljanja ponuda te je slijedom 
navedenog ponuda tvrtke BOŠKOVIĆ D.O.O. ocijenjena kao potpuna i prihvatljiva. 
 Sukladno članku 18. stavak 2. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora , Općinsko vijeće može donijeti odluku o izboru ako 
je pristigla i samo jedna prihvatljiva ponuda. 
Slijedom navedenog, za odabir Općinskom vijeću je predložena ponuda tvrtke BOŠKOVIĆ D.O.O., 
Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci, s iznosom ponude od 415.917,00 kuna bez PDV-a odnosno 
519.896,25 kuna s PDV-om. 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 Sukladno članku 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, protiv ove Odluke žalba nije 
dopuštena. 

                                                                                             OPĆINSKO VIJEĆE 
            Predsjednik    
Zlatko Kobašević, bacc.oec. 

              
Dostaviti: 

1. Bošković d.o.o. , Dragutina Žanića-Karle 13, 32100 Vinkovci 
2. Pismohrana, ovdje 


