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         U skladu sa stavkom 4. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12), 
članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09 
i 5/13), a na temelju provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, Gradsko vijeće Grada Skradina 
na 10. sjednici od 23. listopada  2014. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

 

o  povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina 

 

 

 

         1. Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Skradina na osnovi ugovora o povjeravanju  komunalnih djelatnosti u Gradu Skradinu, 

u postupku javnog natječaja objavljenog 03. rujna 2014. godine u «Šibenskom  tjedniku», 
izabire se trgovačko društvo «CESTE ŠIBENIK» d.o.o. Šibenik za održavanje i zaštitu cesta, 
građevinarstvo i projektiranje, 22000 Šibenik, Velimira Škorpika 27. 
         2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Skradina, određeni u  objavljenom natječaju za prikupljanje ponuda, utvrđeni su u  
prijedlogu ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

         Grad Skradin objavio je 03. rujna 2014. godine javni natječaj za prikupljanje ponuda za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za područje Grada Skradina. 
          Na objavljeni natječaj pristigla je jedna ponuda 

  

1. «CESTE ŠIBENIK» d.o.o. Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik 

.    

        Razmatrajući ponudu «CESTE ŠIBENIK» d.o.o. Šibenik, utvrđeno je da ponuda u 
potpunosti ispunjava uvjete tražene u natječaju. 
         Nadalje je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za obavljanje komunalne 
djelatnosti na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i financijskim 

pokazateljima poslovanja istog trgovačkog društva, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke. 



         Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, određeni 

objavljenim natječajem za prikupljanje ponuda od 03. rujna 2014. godine u «Šibenskom  
tjedniku», utvrđeni su u prijedlogu ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno 
odredbama  članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12). 
 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

         Protiv ove Odluke ne može se  izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u Zagrbu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno 

odredbi stavka 6. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( «Narodne novine», broj 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12).Tužbu treba 
predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili preporučeno poštom. 
         Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo 
upravno tijelo. 

 

 

 

 

                                                                                               Predsjednica 

                                                                                              Katarina Šošić,v.r. 

 

 

Dostaviti: 

1. »Ceste Šibenik d.o.o. Šibenik, 
   Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik 

2. Arhiva- ovdje 

                                

 

 

 

 


