
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
       Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 363-02/17-01/16 
URBROJ: 2188/02-03-17-10 
U Rokovcima,  25. listopada 2017. godine 
   

 
 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04 i 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11,144/12, 
94/13, 153/13 i 147/14), članka 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), a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda temeljem Poziva za 
dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Andrijaševci, KLASA: 363-02/17-01/16, URBROJ: 2188/02-01-17-2 od 9. listopada 2017. 
godine, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. 
godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova  
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci   

 
 

I. 
 Za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Andrijaševci na temelju pisanog ugovora, u postupku prikupljanja ponuda temeljem Poziva za 
dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Andrijaševci, KLASA: 363-02/17-01/16, URBROJ: 2188/02-01-17-2 od 9. listopada 2017. 
godine, izabire se osoba odnosno tvrtka CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23, s iznosom ponude 
od 191.889,10 kn bez PDV-a odnosno  239.861,38  kn s PDV-om,  na razdoblje od 4 (četiri) godine od 
dana potpisivanja ugovora. 
 

II. 
Temeljem članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 19. Odluke o 

uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15), a sukladno ovoj Odluci, ovlašćuje se 
načelnik Općine Andrijaševci na sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s izabranom 
osobom odnosno tvrtkom CESTORAD d.d. iz Vinkovaca u roku od 30 dana od dana donošenja ove 
Odluke. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  te će se objaviti u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 

Obrazloženje 
 Općina Andrijaševci, sukladno odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora  i Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
provela je, temeljem Poziva za dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci od 9. listopada 2017. godine, KLASA: 363-



02/17-01/16, URBROJ: 2188/02-01-17-2,  postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci.  

Predmetni Poziv na dostavu ponuda upućen je i dostavljen elektroničkim putem dana 
9.10.2017. godine slijedećim gospodarskim subjektima: 

1. CESTORAD D.D, Duga ulica 23, 32100 Vinkovci, cestorad@vk.t-com.hr 
2. WATMONT D.O.O., Zalužje 21, 32100 Vinkovci, watmont@watmont.hr 
3. DJELATNIK D.O.O., Privlačka 26, 32100 Vinkovci, ivan@djelatnik.hr. 
 

 Na temelju upućenog Poziva za dostavu ponuda, do krajnjeg roka za dostavu ponuda odnosno 
do 18. listopada 2017. godine do 12:00 sati pristigle su 2 (dvije) ponude i to ponude ponuditelja 
Djelatnik d.o.o. iz Vinkovaca, Privlačka 26 s iznosom ponude od 206.529,00 kn bez PDV-a odnosno 
258.161,25 kn s PDV-om i ponuda ponuditelja CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23,s iznosom 
ponude od 191.889,10 kn bez PDV-a odnosno  239.861,38 kn s PDV-om. 
  Nakon provedenog postupka javnog otvaranja pristiglih ponuda te provedenog postupka 
pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je kako su ponude oba ponuditelja sukladne Pozivu za 
dostavu ponuda, no ocijenjeno je kako je ponuda ponuditelja CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23 
prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude. 

Slijedom navedenog, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci je odlučilo da se za povjeravanje 
obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci, 
izabere osoba odnosno tvrtka CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23, s iznosom ponude od 
191.889,10 kn bez PDV-a odnosno  239.861,38 kn s PDV-om,  na razdoblje od 4 (četiri) godine od 
dana potpisivanja ugovora. 

Uvjeti za obavljanje komunalnih poslova određeni Pozivom za dostavu ponuda, sukladno 
članku 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 19. Odluke o uvjetima i mjerilima 
za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15) bit će pobliže utvrđeni ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta s izabranom osobom tvrtkom CESTORAD d.d.. 

Temeljem članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka Odluke o 
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15, a sukladno ovoj Odluci, ovlašćuje se 
načelnik Općine Andrijaševci na sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s izabranom 
osobom u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. 

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, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
         Predsjednik 

           Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. CESTORAD d.d., Duga 23, 32100 Vinkovci, 
2. DJELATNIK d.o.o., Privlačka 26, 32100 Vinkovci 
3. Pismohrana, ovdje 
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