
Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 

broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i Odluke Općinskog vijeća o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora Klasa KLASA: 363-01/07-01/24 

Ur.broj: URBROJ: 2198-10-07-1 od  15. ožujka 2007. Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Općini 

Ražanac objavljuje. 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području 

OPĆINE RAŽANAC 

 

1. Poslovi se povjeravaju za upravljanje i održavanje javne rasvjete na području 

općine Ražanac. 

Poslovi se povjeravaju  na cjelokupnom području Općine Ražanac i to 

1. TS Ražanac 

2. TS Puntica 

3. STS Škulići 

4. STS Rudići 

5. TS Jovići 

6. STS Baraći 

7. STS Jovići istok 

8. STS Vulete 

9. TS Krneza 

10. TS POdvršje 

11. STS Jordani 

12. STS Krneza 2 

13. TS Ljubački Stanovi 

14. STS Ljubački Stanovi 2 

15. TS LJubač 

16. TS LJubač 

17. STS Stojići 

18. TS Ljubač 1 

19. STS Radovin 3 

20. TS Radovin 2 

21. TS Radovin 1 

22. STS Radovin 4 

23. TS Vrankovići 

24. TS Miletići 

25. STS Begani 

26. STS Miočići Čalinka 

27. TS Miočići 1 

28. STS Miočići Čavinac 

 

 



2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi 

3. Svakom ponuditelju dopušteno je dostaviti samo jednu ponudu 

4. Poslovi se dodjeljuju na rok od četiri godine 

5. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Općini Ražanac, Jedinstvenom 

upravnom odjelu Ražanac od 9-12 sati svakog radnog dana do isteka roka za 

podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od  200,00 kuna u korist 

proračuna Općine Ražanac, žiro račun IBAN: HR9324070001837100003, poziv 

na br. HR68 7706-OIB podnositelja ponude. 

6. Podnositeljeva ponuda treba sadržavati: 

a) naziv i točnu adresu ponuditelja 

b) ovjeren izvod iz trgovačkog suda, odnosno izvod iz registra obrtnika 

c) dokaz da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, opremu i 

ostale uređaje, sposobnost vođenja posla, pouzdanost i zaštitu na radu 

d) dokaz o uspješnosti poslovanja: BON1 i BON2 za pravne, BON2 za fizičke 

osobe 

e) reference do sada obavljenih poslova 

f) jamstvo za ispunjenje ugovora: bjanko zadužnica na iznos od 50.000,00 kuna 

ovjerenu kod javnog bilježnika 

g) dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja Općini Ražanac, te poreza i 

doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj 

h) dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba  nije pravomoćno osuđen za 

kaznena djela posljednjih pet godina 

i) dokaz da u stalnom radnom odnosu ima jednog djelatnika minimalno IV 

stupnja elektrotehničke struke, te da ima najmanje 1 djelatnika SSS elektro 

struke. ( dokaz: ovjerena preslika ugovora o radu, ovjerene preslike uvjerenja 

o stručnoj spremi. 

7. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u ''Zadarskom listu'' 

8. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja koja ima 

najniži zbroj jediničnih cijena 

9. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Ražanac, Ražanac 

23248- s naznakom ''Održavanje postrojenja i objekata javne rasvjete'' - za 

natječaj - ne otvaraj. 

10. Nepravovremeno pristigle ponude se neće razmatrati 

11. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 21. kolovoza 2015. godine, u 

11,00 sati u vijećnici Općine Ražanac. 

Otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici. 

12. Rok valjanosti ponude je 60  dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda  

13. Obavijest o odabiru najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim 

sudionicima natječaja, najkasnije u roku od osam dana od dana izbora 

14. Temeljem odluke o izboru s odabranim  podnositeljima ponuda, Općinski 

načelnik će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova 

15. Općina Ražanac zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi 

ugovor ni s jednim podnositeljem ponude. 

 

OPĆINA RAŽANAC 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 


