
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 363-02/17-01/2 

URBROJ: 2178/28-17-1 

 Gornja Vrba, 13.03.2017.g. 

 

         Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09. i 49/11) i članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 24/10, 4/17)  Općinski načelnik 

Općine Gornja Vrba dana 13.03.2017. godine donio je slijedeću: 

 

                                                                  O D L U K U 

 

                                                                     Članak 1. 

               Općina Gornja Vrba okreće postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja 

komunalnih poslova  održavanja groblja, a koja obuhvaća poslove  održavanja prostora za obavljanje 

ispraćaja i sahrane pokojnika, ukop pokojnika, uređenje groblja, održavanje trajnih nasada, košnja 

trave, uređenje staza, čišćenje snijega na područje Općine Gornja Vrba u razdoblju od četiri godine. 

  

                                                                      Članak 2. 

             Odabire se  postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanje groblja,  jer se procjenjuje da vrijednost komunalnih poslova u godišnjem iznosu neće 

prijeći vrijednost od 200.000,00 kuna. 

                                                                        Članak 3 

          Postupak prikupljanja ponuda  provodi se, sukladno članku 4.   Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora  („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 24/10, 4/17)  pozivom na dostavu ponuda gospodarskim subjektima 

registriranima za obavljanje komunalnih djelatnosti iz točke 2. ove Odluke te se poziv upućuje na 

adrese najmanje tri  gospodarska  subjekta, i to:  

 

1. RUNOLIST d.o.o., J.J. Strosmmayera 34, 35210 Vrpolje 

2. EKO KONG d.o.o., Ljudevita Gaja 56, 35400 Nova Gradiška 

      3. PALMA, cvjećarna i pogrebne usluge, A Štampara 51, 35000 Slavonski Brod,  
 

                                                                          Članak 4. 

             Za provedbu postupka prikupljanja ponuda iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za 

provedbu prikupljanja ponuda. 

 

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda imenuju se: 

1. Danijel Odobašić 

2. Josip Marunica  

3 .Pavlović Marica 

Stručno povjerenstvo provest će postupak prikupljanja ponuda za komunalnu djelatnost iz točke  

1.    ove Odluke. 

Stručno povjerenstvo odredit će:vrstu i opseg poslova,način određivanja cijene za obavljanje 

poslova, jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,rok 

ponude, isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, mjesto i vrijeme održavanja sjednice 

povjerenstva za provedbu postupka, i uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 

 

 

OPĆINA GORNJA VRBA 

Općinski načelnik  

      Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 


