
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                 

       OPĆINA SIRAČ                                                                

               OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 363-02/17-01/13 

URBROJ: 2111/04-02-17-9 

Sirač, 18.12.2017. 

 

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)  i članka 

8. i 13. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sirač (Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 12/08, 06/09, 25/09, 08/14) i članka 32. Statuta Općine 

Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13), a 

sukladno Prijedlogu odluke Općinskog načelnika i točci 11. Javnog natječaja za povjeravanje 

komunalne djelatnosti zimska služba, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 4. sjednici 

održanoj dana 18.12.2017.godine donosi 

 

ODLUKU 

o poništenju javnog natječaja 

 

Članak 1. 

Poništava se Javni natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti zimska služba, od 

29. studenog 2017. godine, KLASA: 363-02/17-01/13, URBROJ: 2111/04-02-17-3. 

 

Članak 2. 

Pokrenut će se ponovni postupak javnog natječaja za povjeravanje komunalne 

djelatnosti zimska služba. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Načelnik Općine Sirač objavio je 29.11.2017. godine, na web stranici  i oglasnoj ploči 

Općine Sirač, Javni natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti zimska služba. 

Komunalna djelatnost zimska služba razumijeva čišćenje i uklanjanje snijega sa 

nerazvrstanih i lokalnih cesta, te njihovo posipavanje i održavanje prohodnim u zimskim 

uvjetima prema posebnim propisima i prioritetima. 

Javnim natječajem komunalna djelatnost zimska služba povjerava se temeljem najviše 

četiri ugovora na rok od četiri godine. 

Rok za dostavu ponude bio je 15 dana od dana objave javnog natječaja odnosno do 

14.12.2017. godine. 

Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja: 

- Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77, 

- Ponuda Zidarsko-fasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač 

- Ponuda Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač  



Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponuditelji Rambousek, obrt za prijevoz i 

trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77, OIB: 41329376675 i Zidarsko-fasaderski i 

tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Sirač, Požeška 3, OIB: 16086798064 nisu ispunili natječajne 

uvjete odnosno nisu u potpunosti dokazali traženu stručnu i tehničku opremljenost. Ponuditelj 

Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Sirač, Tomislavova 90, OIB: 74611600873 dostavio je 

ponudu s neuobičajeno niskom pojedinačnom jediničnom cijenom što dovodi u sumnju 

mogućnost pružanja usluga. 

  Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci Ove Odluke. 

 

  

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom 

sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, 

sukladno čl.15.st.7. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Tužba se podnosi neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili poštom 

preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za 

obavljanje poslova pravne pomoći. 

 

 

 
                       Predsjednik: 

 

                                        ____________________ 

                                                      (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


