Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
70/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine
Grada Pazina» broj 11/09. i 7/13.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 23.
prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Cerovlje

Članak 1.
Ovom se Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Cerovlje (dalje u tekstu:
Odluka) utvrđuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Cerovlje, utvrđuju uvjeti i
mjerila za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora, te druga pitanja od značenja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine
Cerovlje (dalje u tekstu: Općina).
Članak 2.
Komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete i održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti.
Članak 3.
Pod održavanjem javne rasvjete u smislu ove Odluke razumijeva se održavanje i obnova javne
rasvjete – upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivši periodičnu ophodarsku
službu i hitne intervencije.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se redovno održavanje, pojačano održavanje,
prometni zahvati i ostali radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta koje se koriste za promet
vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i
drugim propisima a koje nisu razvrstane kao javne ceste.
Članak 4.
Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju
ugovora, provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu s odredbama zakona kojima se
uređuje komunalno gospodarstvo i javna nabava, te u skladu s ovom Odlukom.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kad vrijednost poslova komunalne djelatnosti u jednom
proračunskom razdoblju ne prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u jednom
proračunskom razdoblju prelazi vrijednost iz stavka 2. ovog članka.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinski
načelnik Općine Cerovlje (dalje u tekstu: Načelnik).
Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti tijekom roka na koji
je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.
Članak 5.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u predmetu nabave u skladu s odlukom Načelnika.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja koje
imenuje Načelnik.
Povjerenstvo iz stavka 1. i 2. ima najmanje 3 (tri) člana.

Članak 6.
Poziv za dostavu ponuda ili javni natječaj iz članka 4. ove Odluke mora sadržavati:
- djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
- vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
- vrstu i opseg poslova,
- način i rokove plaćanja,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi radi dokazivanja tražene pravne i poslovne,
financijske i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti,
- kriterije za odabir najpovoljnije ponude, te
- ostale sadržaje propisane posebnim propisima.
Prikupljanje ponuda iz stavka 1. ovog članka provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje
3 (tri) ponuditelja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine, a
obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.
Članak 7.
Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju
ponuda, te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran
postupak javne nabave.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva, Načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o
povjeravaju obavljanja komunalne djelatnosti.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem ugovora jest najniža ponuđena cijena obavljanja određene komunalne
djelatnosti.
Članak 8.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
donosi Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja.
Članak 9.
Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 8. stavka 1. ove Odluke,
Načelnik sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koji obavezno sadrži: djelatnost
za koju se sklapa ugovor, vrijeme na koje se sklapa ugovor, vrstu i opseg poslova, način određivanja
cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, a prema
potrebi i druge obveze.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka s odabranim ponuditeljem sklapa Načelnik u roku od 10 (deset)
dana od dana kad je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

Članak 10.
Ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, zaključeni prije stupanja na snagu ove
Odluke, ostaju na snazi.
U razdobljima od prestanka važenja postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora iz stavka
1. ovog članka vrijedi načelo slobodnog tržišta.
Članak 11.
Obavljanje poslova iz pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene pravnoj ili fizičkoj
osobi, mogu se privremeno povjeriti drugim fizičkim i pravnim osobama u slučajevima kada ih navedeni
subjekti nisu u mogućnosti obaviti u okviru proračunske godine.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/10.).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.
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