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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 

    Gradonačelnik 
Rijeka, 5. 2. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Tihomira Čordaševa 

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni 

tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog 
odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja 
javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak,  25/13-pročišćeni 

tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za komunalni sustav. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
 
 
 
 

#potpis# 
 



2 
 

 
OBRAZLOŽENJE 

Prijedloga odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

 
Način obavljanja komunalnih djelatnosti određen je u članku 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), u daljnjem tekstu: Zakon. 
Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju 
ugovora  (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/00, 8/07 i 29/09). 
Sukladno odredbi članka 13.a stavka 4. Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati 
pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora.  
Gradonačelnik utvrđuje tekst javnog natječaja  i vrijeme na koje se ugovor sklapa.  
Odluku o izboru osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke. 
 
 Gradonačelnik grada Rijeke donio je zaključak KLASA: 023-01/17-04/86-10, URBROJ: 
2170/01-15-00-17-7, od 07. studenog 2017. godine, kojim je utvrđen tekst javnog natječaja 
za povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javnih površina temeljem 
ugovora u gradu Rijeci i koji su podijeljeni u 9 grupa, prema vrsti i specifičnosti poslova. 
Obzirom da za 2 grupe i to: 
1. GRUPA - Održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama : Trsat, 

Krnjevo, Delta, Turkovo i Riva Boduli, 
2. GRUPA - Održavanje sprava na dječjim igralištima i komunalne opreme na području 

Grada Rijeke, 
nije odabrana niti jedna ponuda, Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA: 023-01/17-
04/106-13, URBROJ: 2170/01-15-00-17-22, od  12. prosinca 2017. godine, kojim je pod 
točkom B utvrđeno da će se ponovno raspisati javni natječaj za povjeravanje komunalne 
djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora, za prije navedene dvije grupe 
odnosno: 
1. GRUPA - Održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama: Trsat, 

Krnjevo, Delta, Turkovo i Riva Boduli, 
2. GRUPA - Održavanje sprava na dječjim igralištima i komunalne opreme na području 

Grada Rijeke, 
 
Rok na koji se zaključuju ugovori je:  
Predlaže se zaključivanje ugovora: za GRUPE: 1 - 2 na četiri godine (odnosno od sklapanja 
ugovora do 31. prosinca 2018., 2019., 2020., 2021. godine)   
 
Mjerila za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:  Sposoban ponuditelj s najnižom cijenom. 
Javno otvaranje ponuda obavljeno je 28. prosinca 2017. godine, u 10,00 sati. 

 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  na javnom otvaranju ponuda radilo je u 
sljedećem sastavu:  

1. Sandra Grubić 
2. Dejan Mavrinac 
3. Željko Vitas. 
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Ponudu za komunalne poslove koji su predmet ovog Natječaja dostavili su sljedeći 
ponuditelji: 
 

PONUDITELJ: ZA GRUPU: 
 
CIJENA PONUDE 
(bez PDV-a) 

 
CIJENA 
PONUDE (sa 
PDV-om) 

 
Barić gradnja, Rijeka, 
Ivekovićeva 5 
 

 
Grupa 2 

 
591.900,00kn  

 
 739.875,00 kn 

Parkovi Plus d.o.o., 
Mihačeva draga 41, 
Rijeka 

Grupa 2 694.775,00 kn 868.468,75 kn 

 
Nakon javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo je izvršilo analizu ponuda. 
 
Grupa 1. 
Za navedenu grupu nije pristigla niti jedna ponuda.  
 
Grupa 2. 
Izvršenom kontrolom sadržaja i kompletnosti ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja  
Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo, Rijeka, Ivekovićeva 5,  kompletna, u skladu sa 
dokumentacijom za javni natječaj te da te je ponuditelj dokazao svoju sposobnost. Ponuditelj 
je pozvan da u ostavljenom roku dostavi ispravak računske pogreške, što je isti i učinio.  
Izvršenom kontrolom sadržaja i kompletnosti ponude, utvrđeno je da  ponuda ponuditelja  
Parkovi Plus d.o.o., Mihačeva draga 41, Rijeka, nije kompletna, i u skladu sa 
dokumentacijom za javni natječaj obzirom da nije u skladu sa točkom 3.6.3. b. iste. Dokaz 
financijske sposobnosti iz točke 3.6.3. b. je dokument izdan od bankarskih ili drugih 
financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost BON 2 ili SOL – 2 poslovnog računa, 
kojim ponuditelj dokazuje da je financijski sposoban izvesti radove koji su predmet ovog 
natječaja ukoliko nema blokade računa duže od 6 (šest) dana u proteklih šest mjeseci, 
računajući do dana objave natječaja. Navedeni ponuditelj je dostavio traženi dokaz, međutim 
isti dokaz ne obuhvaća razdoblje kako je traženo točkom 3.6.3. b. 
 
Temeljem provedenog postupka, sukladno kriterijima iz natječajne dokumentacije, utvrđena 
je ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječajne dokumentacije, kako slijedi: 
 

PONUDITELJ: ZA GRUPU: 
 
CIJENA PONUDE 
(bez PDV-a) 

 
CIJENA 
PONUDE (sa 
PDV-om) 

 
Barić gradnja, Rijeka, 
Ivekovićeva 5 
 

 
Grupa 2 

 
591.900,00 kn 

 
 739.875,00 kn 

 
Obzirom da za Grupu 1. nije pristigla niti jedna ponuda, ponovljen je javni natječaj za 
navedenu grupu sa prije utvrđenim uvjetima i kriterijima za odabir : Održavanje sanitarnih 
čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama : Trsat, Krnjevo, Delta Turkovo i Riva Boduli 
na četiri godine odnosno od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2018., 2019., 2020., 2021. 
godine.   
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Javni natječaj objavljen je u dnevnom glasilu Novi list dana 5. siječnja 2018. godine  Javno 
otvaranje ponuda obavljeno je 15. siječnja 2018. godine, u 9.00 sati, u prostorijama Grada 
Rijeke, Titov trg 3, sala na II. katu, uz nazočnost članova Povjerenstva i ovlaštenih  osoba  
ponuditelja. 
 
Povjerenstvo  je radilo u sastavu: 

1. Sandra Grubić 
2. Branislava Dželajlija 
3. Željko Vitas 

 
Ponudu za komunalne poslove koji su predmet Natječaja (Održavanje sanitarnih čvorova s 
automatskim čišćenjem na lokacijama : Trsat, Krnjevo, Delta Turkovo i Riva Boduli) dostavili 
su sljedeći ponuditelji: 
 

PONUDITELJ: ZA GRUPU: 
 
CIJENA PONUDE 
(bez PDV-a) 

 
CIJENA 
PONUDE (sa 
PDV-om) 

 
Hausler d.o.o.., Viškovo, 
Blažići 25 
 

 
Grupa 1 

 
260.226,00 kn 

 
 325.282,50 kn 

Euromodul d.o.o., 
Kukuljanovo, Kukuljanovo 
335 
 

Grupa 1 318.400,00 kn 398.400,00 kn 

 
Nakon javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo je izvršilo analizu ponuda, odnosno pregled 
kompletnosti dokumentacije i sposobnosti ponuditelja, te je utvrđeno sljedeće: 
 
Odredbom članka 6. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
javnih površina na temelju ugovora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
21/00, 8/07 i 29/09) utvrđeno je da pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju na natječaju moraju 
zadovoljiti sljedeće uvjete: 

- da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti iz natječaja, 
- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i 

ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te 
odgovarajuće zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalne poslove, 

- da su uredno izvršile sve preuzete obveze prema Gradu Rijeci u posljednje 3 godine 
prije objavljivanja natječaja, 

- da su platežno sposobne i da nisu prezadužene i da nad njima nije pokrenut postupak 
stečaja ili likvidacije, 

- da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđene za 
kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih 5 godina. 

Uvidom u službenu evidenciju Grada Rijeke, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuditelj Hausler 
d.o.o. nije uredno izvršio sve preuzete obveze prema Gradu Rijeci, kao naručitelju u 
posljednje 3 godine prije objavljivanja natječaja. Slijedom navedenog, a sukladno članku 6. 
stavak 1. podstavak 3. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
javnih površina na temelju ugovora, ponuda ponuditelja Hausler d.o.o. se neće dalje 
razmatrati, obzirom ista nije u skladu sa točkom 3.6.4 c dokumentacije za javni natječaj. 
Dokaz za tehničku i stručnu sposobnost te iskustvo i poslovni ugled ponuditelja iz točke 
3.6.4. c. dokumentacije, podrazumijeva: Potvrdu da je ponuditelj uredno ispunio sve preuzete 
obveze prema Naručitelju u posljednje 3 (tri) godine do objavljivanja ovog  natječaja, izdana 
od strane Naručitelja. Istom točkom dokumentacije je navedeno da Ponuditelj neće moći 
dokazati sposobnost iz točke 3.6.4 ako je u evidenciji  Naručitelja o izvršenju ugovora upisan 
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podatak da ponuditelj nije uredno ispunio sve preuzete obveze iz ugovora, prema 
Naručitelju, bez obzira na ugovore popisane u zahtjevu. 
 
Temeljem provedenog postupka, sukladno kriterijima iz natječajne dokumentacije, utvrđena 
je  ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječajne dokumentacije, kako slijedi: 
 

PONUDITELJ: ZA GRUPU: 
 
CIJENA PONUDE 
(bez PDV-a) 

 
CIJENA 
PONUDE (sa 
PDV-om) 

Euromodul d.o.o., 
Kukuljanovo, Kukuljanovo 335 

Grupa 1 318.400,00 kn 398.400,00 kn 
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Na temelju članka 13 a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke 
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju 
ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/00, 8/07 i 29/09) i 
provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 21. prosinca 2017. godine i 5. 
siječnja 2018. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-
goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 - 
pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _________2018. godine, 
donijelo je 

O D L U K U 
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 

površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
 

Članak 1. 
 

 Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to: 
 - Održavanje sprava na dječjim igralištima i komunalne opreme na području Grada 
Rijeke povjerava se trgovačkom društvu Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo, Rijeka, 
Ivekovićeva 5, u razdoblju od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. godine, 
 - Održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem na lokacijama: Trsat, 
Krnjevo, Delta Turkovo i Riva Boduli povjerava se trgovačkom društvu EUROMODUL d.o.o. 
Kukuljanovo, Kukuljanovo 335, u razdoblju od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021. 
godine. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Rijeke ". 
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