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PREDMET:  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, 
                   dostavlja se 
 
          Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12. i 94/13) i članka 10.  
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/12), Općinsko 
vijeće Općine Gola, na 5. sjednici održanoj 9. listopada 2013. godine, 

donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude 

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 
u 

zimskom periodu 2013./2014. na području Općine Gola  

 
I. 

 

Ovom Odlukom prihvaća se ponuda tvrtke „PRIZMA VV“, Mali Otok 20, 
Legrad, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

u zimskom periodu na području Općine Gola u zimskoj sezoni 2013./2014., 
kao najpovoljnija za naručitelja - Općinu Gola. 
 

O b r a z l o ž e n j e : 
 

Na temelju članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na 
području Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» 

broj 11/12), dana  18. rujna  2013. odabranim ponuditeljima poslan je poziv 
za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 



nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području Općine Gola u zimskoj 

sezoni 2013./2014. slijedećim ponuditeljima: 
1. „PRIZMA VV“, Mali Otok 20, Legrad, 

2. „FIDES II“, P. Peradovića 2, Molve, 
3. „SEGRAD“ d.d., Radnička cesta 63, Đurđevac. 
 

U roku od 15 dana od dostave ponude, u Općini Gola zaprimljena je 
jedna ponuda, a nakon otvaranja iste konstatira se da je ponuditelj:  
 

1. “PRIZMA VV” d.o.o., Mali Otok 20, Legrad, 
- tražena dokumentacija: priložena i potpuna, 

- cijena ponude: 340,00 HRK bez PDV-a po satu razgrtanja 
snijega sa kombiniranim radnim strojem sa zakretnom 
ralicom, bez posipavanja soli i 360,00 HRK bez PDV-a po 

satu razgrtanja snijega sa kamionom, 
- ponuda: potpuna. 

 
 

Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i pregleda iste, zaključeno je 

da je ponuda ponuđača „PRIZMA VV“ d.o.o., Mali Otok 20, Legrad, u 
potpunosti prihvatljiva. 
 

 
II. 

 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni 

spor. 

 
III. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gola za potpisivanje Ugovora o 

obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom 

periodu na području Općine Gola u zimskoj sezoni 2013./2014. s 
ovlaštenim, odabranim ponuditeljem – „PRIZMA VV“ d.o.o., Mali Otok 20, 
Legrad. 

 
                                                                                                      

                                                                                    PREDSJEDNIK: 
                                                                                Marijan Vedriš 

 

 
 
 

 
Dostaviti:  

 
1. „PRIZMA VV“ d.o.o., Mali Otok 20, Legrad, 
2. arhiva, ovdje. 

 



 

 
 

 


