
 

Temeljem članka 25. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 14/13 i „Službeni glasnik Grada Vodica“ br. 05/15 

i 02/16) i članka 30. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije”, broj: 9/09, 9/11-ispravak, 4/13, 9/13-pročišćeni tekst, 5/15 i „Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na svojoj 3. sjednici od 31. listopada 2017. godine 

donosi 

 

R J E Š E NJ E 

 

1. Povjerava se Elektroobrtu „Rasvjeta“ iz Vodica, Plimica 27, obavljanje komunalnih poslova 

ugovorom za obavljanje komunalne djelatnosti prigodno ukrašavanje grada. 

2. Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. izreke ovog Rješenja daje se na period od 15. 11. 

2017.g .do 20. 01. 2018.g.prema jediničnim cijenama iz Ponude-Troškovnika broj: 20/2017 od 27. 

10. 2017.g., koji se prilaže ovom Rješenju. 

3. Gradonačelnica i imenovani korisnik iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će odnosni ugovor kojim 

će se regulirati međusobna prava i obveze. 

4. Ovo Rješenje je konačno i izvršno u upravnom postupku, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Vodica“. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

U skladu sa čl. 3. st. 1. toč. 7. i čl. 19. – 24.u uvodu ovog Rješenja citirane Odluke, 

Gradonačelnica Grada Vodica s nadležnim Povjerenstvom provela je postupak prikupljanja 

predmetnih ponuda. 

Kako je u roku pristigla jedna ponuda i to ponuda u izreci ovog rješenja označenog 

ponuditelja, to je nakon pregleda i ocjene ponuda konstatirano kako je ponuda prihvatljiva, prikladna i 

pravilna, te je Gradonačelnica predložila Vijeću da se treba i može sa imenovanim ponuditeljem 

sklopiti odnosni ugovor, pa je s time u svezi odlučeno kao u izreci ovog Rješenja. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku 

30 dana od dana primitka Rješenja pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu RH. 

 

KLASA: UpI 363-01/17-01/01 

URBROJ: 2182/04-04/05-17-4 

Vodice, 31. listopada 2017. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICE 

 

PREDSJEDNIK 
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