
Na temelju članka 15.stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(Narodne novine br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13), 147/14 i 36/15 te članka 

32.Statuta Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije br. 
10/09, 07/13 i 04/18) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici 

održanoj dana  03.09.2018. godine, donijelo je  

 

 
O D L U K U 

o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

 održavanja javne rasvjete na objektima i uređajima javne rasvjete 

na području općine Oriovac 
 

I. 

Obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na objektima i 

uređajima javne rasvjete na području općine Oriovac povjerava se tvrtki 
Orioelektro ,Augusta Cesarca 9 ,Oriovac, na vrijeme od 4 (četiri) godine od 

dana potpisa ugovora.            

 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 

  

         Dana 06.06.2018.godine, općina Oriovac uputila je poziv za dostavu 
pismene ponude za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne 

rasvjete na području općine Oriovac na vrijeme od 4 (četiri) godine, 

sljedećim ponuditeljima: 
- Elektrokovina, Stara cesta 32, 10251 Hrvatski Leskovac 

             -  Elektroinstalaterski obrt,vl.Lušić, Lj.Gaja 174, 35224 Sikirevci 
            -  Orioelektro , Augusta Cesarca 9, 35250 Oriovac 

 

           U predviđenom roku zaprimljena je jedna ponuda od Orioelektro 

,A.Cesarca 9 iz Oriovca  i to u originalno zatvorenoj omotnici. 

 Dana 04.07.2018.godine, Povjerenstvo za provedbu postupka 

prikupljanja ponuda izvršilo je pregled pristigle ponude kojom je prilikom 
utvrđeno, da je ponuditelj priložio sve tražene dokaze i drugu 

dokumentaciju te se stoga ponuda smatra prihvatljivom. 

 Sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac , 
Općinsko vijeće može donijeti Odluku o odabiru ako je pristigla samo jedna 

valjana ponuda  , te je Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja 

ponuda predložilo , da se obavljanje poslova na održavanju javne rasvjete 

na području općine Oriovac na vrijeme od 4 (četiri) godine, povjeri tvrtki 
Orioelektro , A Cesarca 9, iz Oriovca. 

             Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 

na području općine Oriovac utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju 



komunalnih poslova, sukladno članka 15.Zakona o komunalnom 

gospodarstvu.                                                     

  

   UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:                                           
  

        Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu. 

 Upravni spor pokreće se u roku 30 dana od dana urednog primitka 
ove Odluke, sukladno čl.15.st.7.Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili 

putem pošte preporučeno u tri (3) primjerka. 

 Uz tužbu je potrebno priložiti presliku pobijane Odluke. 
 

 

 

 
KLASA:022-01/18-01/51 

URBROJ:2178/10-01-18-1 

Oriovac, 03.09.2018.godine.                                           

 

 
                                                                 Predsjednik Vijeća   

                                                    općine Oriovac 

 

                                                                                                                                                                     
                                                              Josip Jagodar, mag. edu.      
 

 


