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Na temelju odredbe članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 3. Odluke  o 
čišćenju snijega na javnim površinama na području Općine Netretić za zimsku sezonu 
2013/14. godina ("Glasnik Općine Netretić" broj 10/13) Općinski načelnik Općine Netretić 
objavljuje 
 

JAVNI NATJEĈAJ 
 

za ĉišćenje snijega na javnim površinama na podruĉju Općine Netretić 
 
 
I. PREDMET NATJEĈAJA 
 
Čišćenje snijega na javnim površinama  na području Općine Netretić. Pod javnim površinama  
podrazumijeva se čišćenje snijega sa: parkirališta u Netretiću kčbr. 1178/1, staza na svim 
grobljima na području Općine Netretić, te platoa ispred svih mrtvačnica na grobljima na 
području Opčine Netretić.  
Ugovor se sklapa  za zimsku sezonu 2013/2014. 
Početak obavljanja poslova je  nakon potpisa ugovora. 
 
II. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEĈAJU 
 
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su registrirane za 
obavljanje poslova  koji su predmet javnog natječaja, odnosno koje iskažu interes za 
obavljanje  predmetnih poslova, te koje ispunjavaju sve  uvjete iz natječajne dokumentacije. 
 
III. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 
 
Dokumentaciju za nadmetanje, zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u  Općini Netretić, 
Netretić 3a, Netretić radnim danom od 8 do 14 sati. 
Sve dodatne informacije vezano za preuzimanje dokumentacije mogu se dobiti na telefon: 
(047)804 425, telefaks: (047)804 313 ili  e-mail: opcina.netretic@ka.htnet.hr. 
 
IV. SADRŢAJ I NAĈIN PODNOŠENJA PONUDA 
 
Ponuda mora sadržavati: 
1. Podatke o ponuditelju, 
2. Dokaze iz dokumentacije za nadmetanje, s time da se sve isprave i dokazi moraju priložiti 

u izvorniku ili ovjerenom presliku. 
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Ponude sa svim prilozima sastavljene na hrvatskom jeziku dostavljaju se osobno ili 
preporučenom  poštom u zatvorenoj omotnici  na adresu:  Općina Netretić, Netretić 3a, 
47271 Netretić s naznakom: »Natječaj za čišćenje snijega"– NE OTVARAJ«. 

 
V. ROK DOSTAVE PONUDA 
 
 Ponude se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja. 
 
 
VI. ODLUKA O DODJELI POSLOVA 
 
1. Odluku o povjeravanju čišćenja snijega na javnim površinama  na području Općine 

Netretić na temelju ugovora donosi Općinsko  vijeće Općine Netretić. 
2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najnižom ponuĎenom cijenom. Ukoliko 

dvije ili više ponuda imaju istu ponudbenu cijenu prednost će imati ponuda ponuditelja s 
boljom tehničkom opremljenošću. 

3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima 
koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku 10 dana od donošenja iste. 

4. Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da ne izabere niti jednu ponudu, a da pri tome 
ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja 
ponuditelja u natječaju. 
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