
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 4. sjednici od 14. 12. 2017.g. donosi 

 

 

R J E Š E NJ E 
 

1. Povjerava se Trgovačkom društvu „BEATO-SIGNAL“ d.o.o. iz Buja, Plovanija, Istarska 23, 

obavljanje komunalnih poslova ugovorom za održavanje nerazvrstanih cesta u smislu označavanja 

vertikalne signalizacije na području Grada Vodica. 

2. Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. izreke ovog Rješenja daje se na rok od dvije (2) godine 

i to od 01. 01. 2018.g. pa do 31. 12. 2019.g.prema jediničnim cijenama iz Ponude-Troškovnika 

broj: P458-17 od 30. 11. 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. 6 i čl. 19. – 24. u uvodu ovog Rješenja citirane Odluke, 

Gradonačelnica Grada Vodica s nadležnim Povjerenstvom provela je postupak prikupljanja 

predmetnih ponuda. 

Dana 07. prosinca 2017.g. je izvršeno predmetno javno otvaranje ponuda, te je konstatirano 

kako su pristigle tri ponude, što je sve zapisnički zabilježeno u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda 

koji je sastavnica ovoga Rješenja. 

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je kako je najpovoljnija-najjeftinija 

ponuda ponuditelja imenovanog u izreci ovoga Rješenja, a kako je predmetna (najpovoljnija) ponuda 

prihvatljiva, prikladna i pravilna, jer se radi o sposobnom ponuditelju, odnosno jer ponuda potpuno 

zadovoljava sve tražene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, to je valjalo odlučiti kao u 

izreci ovoga 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 363-05/17-01/04 

URBROJ: 2182/04-04/01-17-4 

Vodice, 14. prosinca 2017.g. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICE 

 

PREDSJEDNIK 

 Marin Mikšić 

 


