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Republika Hrvatska 

Istarska županija 

     Općina Barban 

            Općinsko vijeće  

 

Klasa:  

Ur.br.:  

Barban, 22. ožujka 2018. godine 

 

          

 

        Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine”, broj  36/95, 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, 147/14, 36/15), članka 2.  

i 6. Odluke o komunalnim djelatnostima  na području Općine Barban(“Službene novine 

Općine Barban”, broj 10/2014), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 8/2017)  

i  Poziva za dostavu ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete 

na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban KLASA: 363-02/18-01/02, 

URBROJ: 2168/06-18-01-2 od 17.siječnja 2018. godine, a po prethodno provedenom 

postupku prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 8. sjednici 

održanoj dana 22. ožujka 2018. godine, donosi  

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanje javne rasvjete na području Općine Barban 

 

 

                1. Prihvaća se ponuda Obrta BION, Smoljanci 49, Svetvinčenat, vl. Ivica Ban sa 

sjedištem u Svetvinčentu, Smoljanci 49, OIB:24926972282 (u daljnjem tekstu: Obrt 

BION), kao najpovoljnija ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne 

rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban pristigla po Pozivu za 

dostavu ponude KLASA: 363-02/18-01/02, URBROJ: 2168/06-18-01-2 od 17. siječnja 

2018. godine, te se Obrtu BION povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanje 

javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban. 

 

                 2. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području 

Općine Barban, određeni u Pozivu za dostavu ponude KLASA: 363-02/18-01/02, 

URBROJ: 2168/06-18-01-2 od 17. siječnja 2018. , utvrdit će se ugovorom o obavljanju 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Barban, koji će se 

sklopiti na vrijeme od 4 godine.  

  

               3. Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Barban”. 
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O b r a z l o ž e n j e 

                   

 Na osnovi Odluke Općinskog načelnika Općine Barban KLASA:363-02/18-01/02, 

URBROJ: 2168/06-18-01-1 od 16. siječnja 2018. godine Općinski načelnik Općine Barban 

uputio je dana 17. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu ponude za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine 

Barban KLASA: 363-02/18-01/02, URBROJ: 2168/06-18-01-2 od 17. siječnja 2018. 

godine, slijedećim osobama: 

 

- BION, obrt za postavljanje rasvjete, vl. Ivica Ban, Smoljanci 49, Svetvinečnat 

- VINTIJAN d.o.o. Vintijan, Pula 

- ELEKTRA d.o.o., Rudarska 9, Labin 

- ZANITEL d.o.o., Zagrebačka 35, Pula 

 

Poziv na dostavu ponuda bio je i javno objavljen na web stranici Općine Barban, i 

to dana 17. siječnja 2018. godine. 

                                                           

 U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude, i to ponude 

slijedećih osoba: 

1. Obrt BION, Smoljanci 49, Svetvinčenat, vl. Ivica Ban 

2. ELEKTRA d.o.o., Rudarska 9, Labin 

 

         Jedna ponuda pristigla je izvan roka ( 05.02.2018.g.), koju je podnio Bravarsko 

tokarsko obrt  „VIKTOR” iz Sutivanca, koja ponuda obzirom da je pristigla izvan roka nije 

niti razmatrana i bit će vraćena neotvorena ponuditelju nakon donošenja Odluke o 

prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne 

rasvjete na području Općine Barban. 

 

                Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda (dalje: Povjerenstvo) 

utvrdilo je da su ponude Obrta BION, Smoljanci 49, Svetvinčenat i društva ELEKTRA 

d.o.o. LABIN pravovremene i pravovaljane, koje ponude su i razmatrane od strane 

Povjerenstva za provedbu prikupljanja ponuda. 

 

 Sukladno članku 15. stavak 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban 

broj 8/2017)  koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Barban, 

nepravodobne ponude, tj. ponude  pristigle izvan roka  utvrđenog Pozivom na dostavu 

ponuda, neće se niti razmatrati. 

 

    Trgovačko društvo Elektra d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje 

javne rasvjete na području Općine Barban, prema dostavljenom troškovniku radova na 

održavanju javne rasvjete na području Općine Barban, na razdoblje od 4 godine, ponudilo 

je cijenu u iznosu od 31.310,00 kuna bez PDV-a odnosno 39.137,50 kuna sa pripadajućim 

iznosom PDV-a, dok je Obrt BION ponudio cijenu u iznosu od 3.250,00 kuna bez PDV-a, 

odnosno 4.062,50 kuna sa pripadajućim iznosom PDV-a. 

 

 Vlasnik obrta BION, Ivica Ban dao je u svezi točke 21. i točke 22. troškovnika 

usmeno pojašnjenje da je omaškom naveo jediničnu cijenu po komadu, te da ispravno 

navedena cijena za montažu i demontažu svijetlećih ukrasa do visine 7 m, iznosi 175 kn po 

komadu, odnosno da za 30 komada montaža svijetlećih ukrasa iznosi 5.250,00 kuna bez 

PDV-a, te da i demontaža svijetlećih ukrasa do visine 7m iznosi za 30 komada 5.250,00 
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kuna, što je Povjerenstvo za provedu prikupljanja ponuda prihvatilo. Obzirom na navedeno 

ponuda obrta BION iznosi 13.400,00 kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om 16.750,00 kuna, 

odnosno cijenovno je najpovoljnija. 

 

Sposobnost Obrta BION za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne 

rasvjete utvrđena je na temelju dostavljene dokumentacije ( izjave o nekažnjavanju, izjave 

o nepromijenjivosti cijena, izjave u svezi obavljanja radova, izvatka iz obrtnog registra). 

 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

                Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

                Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Rijeci u roku 

od 30 dana od dostave ove Odluke. 

                Tužba se predaje Upravnom sudu u Rijeci neposredno u pisanom obliku, usmeno 

na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno odnosno dostavlja elektronički. 

 

 

 

                                                       OPĆINSKO VIJEĆE                                                      

OPĆINE BARBAN 

Predsjednik: Toni Uravić 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Obrt BION, Smoljanci 49, vl. Ivica Ban (uz preslik zapisnika) 

2. ELEKTRA d.o.o., Rudarska 9, LABIN (uz preslik zapisnika) 

3. Zajednički bravarsko- tokarski obrt „VIKTOR“, Gorica 9, Sutivanac  (uz preslik 

zapisnika) 

4. Spis (arhiva) 
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