
Na temelju članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara 1/05 i 5/12), članka 15., stavka 

4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 

110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 78/09 i 49/11) i članka 32., točke 27. Statuta Grada Vukovara 

("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11 i 4/12) Gradsko vijeće grada Vukovara, na 

22. sjednici, održanoj 17. prosinca 2012., donosi 

 

 

 

ODLUKU  
o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete  

na području grada Vukovara temeljem pisanog ugovora 

 

 

1. Gradsko vijeće Grada Vukovara u skladu sa provedenim javnim natječajem koji je 

raspisan Odlukom Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 363-01/12-01/154, Urbroj: 

2196/01-02-12-2 od 23. studenoga 2012. godine , povjerava komunalnu djelatnost javne 

rasvjete na području Vukovara na temelju pisanog ugovora Elektroinstalatersko-

trgovačkom obrtu "CRNJAC", vl. Miljenka Crnjac, Trg hrvatskih branitelja 10, 32000 

Vukovar, OIB: 86778686779 kao najpovoljnijem ponuditelju , po cijeni od 600.738,60 kuna 

bez PDV-a, odnosno po cijeni od 750.923,25 kuna s PDV-om, za svaku godinu, 2013.,2014., 

2015. i 2016. 
 

2. Komunalna djelatnost javne rasvjete određena je člankom 3.st.1.toč.11. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-

Uredba, 178/04, 38/09, 78/09 i 49/11), a člankom 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje 

se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora("Službeni vjesnik" Grada Vukovara 1/05 i 

5/12) određena je javna rasvjeta kao komunalna djelatnost koja se može obavljati na temelju 

pisanog ugovoa o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi.  
 

3. Komunalna djelatnost javne rasvjete povjerava se za, 2013.,2014., 2015. i 2016. 

godinu. 
 

4. Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti 

javne rasvjete između Grada Vukovara i Elektroinstalatersko-trgovačkog obrta "CRNJAC", 

vl. Miljenka Crnjac, Trg hrvatskih branitelja 10, 32000 Vukovar.  
 

5. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara na sklapanje ugovora iz točke 4. ove 

Odluke. 

6. Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je 23. studenoga 2012. godine Odluku Klasa: 

363-01/12-01/154, Urbroj: 2196/01-02-12-2 o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje 

komunalne djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara, za razdoblje od četiri 

godine. Javni natječaj je objavljen u dnevnim novinama Glasu Slavonije dana 27. studenoga 

2012.godine i na oglasnoj ploči Grada Vukovara. 

Na objavljeni javni natječaj pristigla je jedna ponuda sljedećeg natjecatelja: 

1. Elektroinstalatersko-trgovački obrt "Crnjac", vl. Miljenka Crnjac iz Vukovara, Trg 

hrvatskih branitelja 10., sa cijenom ponude 750.923,25 kuna s PDV-om. 

  



Komisija za provedbu natječaja za provedbu natječaja za povjeravanje komunalne 

djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara, na svojoj sjednici održanoj dana 14. 

prosinca 2012. godine, provela je postupak otvaranja ponuda te pregled i ocjenu ponuda. 

U postupku je utvrđeno da je ponuda Elektroinstalatersko-trgovačkog obrta "Crnjac", 

vl. Miljenka Crnjac iz Vukovara, Trg hrvatskih branitelja 10 jedina ponuda pristigla na 

natječaj te da zadovoljava sve uvjete iz natječaja. 

Slijedom iznijetoga, sukladno članku 12. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovorar("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 1/05 i 

5/12), riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv Ove Odluke ne može se izjaviti žalba, sukladno članka 15. stavka 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-

Uredba, 178/04, 38/09, 78/09 i 49/11). 
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