
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09.) i 
članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora načelnik općine Dubravica objavljuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 
 

1. Opis naručitelja 
a) Naručitelj; Općina Dubravica 
b) Sjedište/adresa; Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica 
c) Telefonski broj 01/3399360 
d) e-mail: opcina@dubravica.hr   
e) OIB; 82429351706 
2. Predmet natječaja;  
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta; 
- zimsko održavanje makadamskih cesta; 
3. Mjesto izvršenja radova; Općina Dubravica 
4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor; 4 godine od potpisa ugovora. 
5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija; 
Natječajna dokumentacija može se podići od 7,00 - 15,00 sati do datuma isteka 
natječaja na adresi Naručitelja; Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, 
uz predočenje dokaza o bespovratnoj uplati 500,00 kn na žiro račun proračuna Općine 
Dubravica broj: 2360000-1854900003, s pozivom na broj 7706 – (za fizičke osobe) 
OIB, a za pravne osobe 7706 -OIB.  
6. Rok za dostavu ponuda; 16.02.2011. do 10,30 h. Ponuda koja je pristigla nakon 
roka za dostavu ponuda neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda) i zakašnjela 
ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio. 
7. Adresa na koju se šalje ponuda; 

OPĆINA DUBRAVICA 
PAVLA ŠTOOSA 3 

10 293 DUBRAVICA 
S naznakom „ ne otvaraj – Radovi zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na 

području općine Dubravica“. 
Na omotnici obvezno navesti adresu ponuditelja. 

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena; hrvatski 
9. Otvaranje ponuda; 16.02.2011. u 10,30 h. u prostorijama Općine Dubravica. 
Sukladno članku 132. Zakona o javnoj nabavi neće se provoditi javno otvaranje 
ponuda. 
10. Mjerila za odabir ponude; sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. 
11. Način dokazivanja sposobnosti; sukladno natječajnoj dokumentaciji 
12. Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla 
na natječaj. 
 
      NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 
       FRANJO ŠTOS 
 
Dubravica, 01.02.2011. 



 
 
 
 
 
 
 


