Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 6. Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora ( „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/05 i
15/06, te „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/10, 8/12, 11/12 i 2/13) i članka 46. Statuta
Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13) gradonačelnik
Grada Šibenika, dana 27. listopada 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja poslova komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika
na temelju ugovora
1.Objavljuje se poziv za prijavu i podnošenje ponude za obavljanje komunalnih poslova
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika temeljem
ugovora.
2. Djelatnost će se obavljati na cjelokupnom području Grada Šibenika.
3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ovog natječaja sklopit će se na
vrijeme od četiri (4) godine.
4. Obavljanje komunalnih poslova iz točke 1. ovog natječaja povjerit će se fizičkoj ili pravnoj
osobi, uz ispunjavanje uvjeta navedenih u članku 3. i 4. Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora ( „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/05 i
15/06, te „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/10, 8/12, 11/12 i 2/13.) i Natječajnoj
dokumentaciji.
5. U provedbi natječaja polazi se od pretpostavke da kandidati prihvaćaju obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete, na području Grada Šibenika, na način i pod
uvjetima kako je utvrđeno Natječajnom dokumentacijom.
6. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 ( ured broj 16/II kat ), u natječajnom
roku, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a dodatne informacije ponuditelji mogu
zatražiti na telefon 022 431-036 i 431-044, ili osobno na navedenoj adresi.
7. Uz, odnosno, u okviru prijave na natječaj, treba priložiti dokaze i odgovarajuća
obrazloženja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta utvrđenih Odlukom o obavljanju komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i Natječajnom dokumentacijom.
8. Ovaj akt – natječaj objavit će se u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku „Slobodna
Dalmacija“, te na službenoj oglasnoj ploči i web stranici Grada Šibenika.
9.Prijave – ponude na natječaj podnose se u zapečaćenoj omotnici numeriranih i uvezenih
stranica i upućuju poštom preporučeno na adresu Grad Šibenik, Šibenik, Trg palih branitelja
Domovinskog rata 1, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE
KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RAVJETE – NE OTVARAJ“.
Na kuverti se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa kandidata – ponuditelja.
Ponude se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
10.Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda odredit će se nakon završetka roka za davanje ponuda,
uz pravo svih kandidata da budu obaviješteni i sudjeluju u toj radnji.
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