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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLIS, Iza grada 2, 21231 Klis 
Općinski načelnik 
Tel: 021/24 02 92, 021/24 04 45 
Fax: 021/24 06 75 
Klasa:021-05/14-01/01 
Ur.broj:2180/03-01/14-541 
 
         Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN36/95,70/97,128/99,57/00, 
129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13, 153/13), 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora  (Sl.vj.br.01/14),  
članka 45. Statuta općine Klis(Sl.vj. br.03/09), Općinski načelnik općine Klis donosi dana 11.04.2014. 
 

 ODLUKU o početku pozivnog postupka: 
-održavanje atmosferskih voda na području općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
1.Podaci o javnom naručitelju:  -Općina Klis; Iza grada 2, 21231 Klis; OIB:71670874269;   
     -Odgovorna osoba:Jakov Vetma-načelnik 
2.Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave:stručno povjerenstvo imenovano od opć. vijeća. 
  
3.Predmet postupka: održavanje atmosferskih voda na području općine Klis za jednogodišnje  razdoblje.  
4.Postupak: poziv za dostavu ponude. 
5.Procijenjena vrijednost prema proračunu općine Klis je 32.000,00kn+PDV, a izvor sredstava je proračun. 
6.Plaćanje će se vršiti prijenosom gotovinskih sredstava ili prijebojem (uz suglasnost izvoditelja) 
     na temelju privremenih računa. 
7.Zabranjeno je nuñenje alternativnih ponuda. 
8.Ovu Odluku objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici općine nadnevka 11.04.2014.. 
9.Rok izvoñenja radova održavanja je od obostranog potpisa ugovora jedna godina. 
10.Nepotpuna i nepravovremena ponuda (bez obzira na način dostave) neće se razmatrati. 
11.Naručitelj zadržava pravo odbiti ponudu i poništiti nadmetanje prije njihovog 
     prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditelju. 
12.Rok za dostavu ponude je 23.04.2014. do 14,30 sati, a  ponuda se dostavlja    
     na adresu: Iza grada 2, 21231 Klis. 
13.Otvaranje ponude je 10.04.2014.  u 14,30 sati u prostorijama općine Klis. 
14.U postupku će Povjerenstvo otvoriti ponudu i na temelju računske kontrole donijeti prijedlog Odluke o    
      odabiru te isti uputiti općinskom vijeću koje donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.   
15.Način izvršenja poslova je prema pisanim nalozima naručitelja. 
16.Poziv za dostavu ponude, troškovnik i prijedlog ugovora privitak su ove Odluke. 
17.Protiv Odluke općinskog vijeća moguće je pokrenuti upravni spor. 
18.Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti odražavanja na području    
      općine Klis sklopiti će se na vrijeme od jedne godine. 
19.Pozvano poduzeće za dostavu ponude:HIDRORADOVI SAGENA, Gomljanik 63, 22010 Šibenik, Brodarica 
       OIB:80027895653 
  
           OPĆINSKI NAČELNIK 
        
         Jakov Vetma v.r. 


