
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 406-01/16-01/22 

URBROJ: 2182/10-02-16-2 

Knin, 19. rujna 2016. godine   

 

Na temelju članka 15. stavka 3. 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, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 6. u svezi s člankom 2. 

Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj 9/06, 17/09, 5/10 i 2/14) i članka 45. točke 18. Statuta Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i 

„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Knina raspisuje 

   

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

 na području grada Knina 

 

I. Naručitelj 

1.1. GRAD KNIN  

1.2. OIB: 00981494061, MBS: 2685302 

1.3. Adresa: Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300 Knin 

1.4. Telefon: (022) 664-411, fax: (022) 660-445 

1.5. E-pošta: grad@knin.hr, www.knin.hr 

 

II. Predmet javnog natječaja 

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete  

(redovnog i interventnog) na području grada Knina. Pod ovim se podrazumijeva održavanje javne 

rasvjete državnih, županijskih i  lokalnih odnosno nerazvrstanih cesta, mreže ulica u naseljima, na  

trgovima i u seoskim ulicama, održavanje podzemnih i zračnih kabela, pocinčanih, drvenih i 

armiranobetonskih stupova, rasvjetnih tijela, zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama bolje 

učinkovitosti, održavanje ormarića javne rasvjete i ostalo.  

 

Vrsta i opseg poslova utvrđuju se troškovnikom, odnosno planiranim novčanim 

sredstvima za svaku proračunsku godinu. Vrijeme na koje se povjerava obavljanje predmetne 

djelatnosti je 2  (dvije) godine od dana zaključenja ugovora.  

 

III. Uvjeti za povjeravanje komunalnih poslova  

 Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na temelju ugovora može se povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te vrste djelatnosti, ukoliko ispunjava uvjete 

iz ovog natječaja. 

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti sljedeće isprave: 

1. Dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica, izvod iz registra 

trgov.suda); 
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2. Dokaz o posjedovanju Suglasnosti nadležnog Ministarstva za obavljanje djelatnosti građenja 

odnosno pojedinih radova skupine  H.12. – Elektroinstalacijski i  komunikacijski  radovi; 

3. Izjavu o nekažnjavanju; 

4. Izjavu o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja; 

5. Izjavu kojom se jamči uspostavljena organizacija za uspješno obavljanje poslova, odnosno 

mogućnost  hitne reakcije (max.2 sata po dojavi); 

6. Izjavu o zamijeni proizvoda s nedostatkom o vlastitom trošku; 

7. Potvrdu nadležne porezne uprave kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih dugova prema 

državnom  proračunu po bilo kojoj osnovi; 

 8. Dokaz o financijskoj sposobnosti (potvrda BON 1 i BON 2 (SOL2)); 

 9. Potvrdu Grada Knina kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza prema 

Gradu Kninu po bilo kojoj osnovi; 

10. Reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja, i to: 

                  a) popis ugovora sklopljenih u zadnje 3 godine o obavljanju predmetne komunalne 

djelatnosti,  s potvrdama naručitelja o urednom izvršenju ugovora; 

                  b) popis mehanizacije i osnovnih sredstava koja su na raspolaganju ponuditelju u 

svrhu izvršenja ugovora,  

                  c) podaci o stručnom kadru koji će izvoditi poslove održavanja javne rasvjete,  

11. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke. 

   

Dokazi se prilažu u izvorniku ili u preslici. Prilikom sklapanja ugovora od najpovoljnijeg 

ponuđača može se zatražiti dostava izvornika svih dokumenata.  

 

IV. Podnošenje ponuda  

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u pisarnicu 

Grada Knina ili preporučenom pošiljkom na adresu:  

Grad Knin 

Dr. Franje Tuđmana 2 

22 300 Knin 

s naznakom:   

„Ne otvaraj - za javni natječaj - održavanje javne rasvjete na području grada Knina“ 
s obvezno naznačenom adresom ponuditelja.  

Ponuditelji podnošenjem ponude prihvaćaju sve uvjete javnog natječaja. 

 

V. Rok za predaju ponuda   
Tekst  „Javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

području grada Knina“ objaviti će se u dnevnom tisku „SLOBODNA DALMACIJA“, na 

službenim stranicama Grada Knina, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na drugi 

pogodan način. 

Rok za predaju ponude smatra se dan predaje ponude u Gradu Kninu. Istovremeno s istekom 

roka za predaju ponuda izvršit će se i javno otvaranje pristiglih ponuda. 

Zakašnjele, neuredne i nepotpune ili na drugi način protivne uvjetima iz javnog natječaja 

podnesene ponude, neće se razmatrati.  

Javno otvaranje ponuda provesti će se dana 10. listopada 2016. godine u 12:00 sati u 

prostorijama Grada Knina – Dr. F. Tuđmana 2, Knin, sala za sastanke, 1. kat.  

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja 

pisanog dokaza ovlasti.  

 

VI. Kriterij za odabir ponude  

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je - najniža ponuđena cijena komunalne usluge uz 

zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz natječaja. 

 

 



VII.  Odluka o izboru najpovoljnije ponude 

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 

rasvjete na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.  

Na temelju odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalne djelatnosti gradonačelnik i 

ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklopiti će ugovor za obavljanje 

komunalne djelatnosti. Ugovorom će se regulirati ostala prava i obveze. 

 

VIII. Općenito 
Sve informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u uredu br. 15, I. kat, zgrada gradske 

uprave Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin ili na telefon 022/664-437, svakim radnim danom u 

uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati.  

Natječajna dokumentacija i troškovnik radova može se preuzeti u PDF formatu na web stranici 

Grada Knina www.knin.hr. 

                                                                                                                                                                                                           

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

     GRADONAČELNIKA 

                                                                                                Nikola Blažević, dipl.iur. 

 

  


