KLASA: 400-08/08-01/84
URBROJ: 2181/01-01-10-21
Split, 2. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje-

PREDMET: Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova
upravljanja i održavanja javne rasvjete na području grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. srpnja 2010. godine, utvrdio je tekst
Informacije o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i
održavanja javne rasvjete na području grada Splita
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Pave
Zaninović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada
Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu: - Informacija…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
Županija splitsko-dalmatinska
Grad Split
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Obala Kneza Branimira 17
KLASA: 400-08/08-01/84
URBROJ: 2181/01-11-02/14-10-20
U Splitu, 01.srpnja 2010.

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
-ovdje-

PREDMET :

Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih
poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na
području grada Splita.

PRAVNI OSNOV:

-Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada
Splita" br. 17/2009)

STRUČNA OBRADA:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo

PREDLAGATELJ:

Gradonačelnik Grada Splita

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Gradsko vijeće

IZVJESTITELJ:

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Pave Zaninović dipl.oec.

Pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo:

Pave Zaninović, dipl. oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Split

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i redarstvo
Klasa: 400-08/08-01/84
Urbroj: 2181/01-11-00/01-10-19
Split,
01.07.2010.
- GRADONAČELNIK
- GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Splita od 09.lipnja 2010.god. o pripremi
informacije u svezi povjerenja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na
području grada Splita, a za tekuće 4-godišnje razdoblje od 2009.-2013. god. izrañena je sljedeća
INFORMACIJA
o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete
na području grada Splita.
Za komunalne poslove upravljanja i održavanja javnom rasvjetom Grad Split nije organizirao
vlastiti pogon odnosno trgovačko društvo, već iste poslove povjerava, javnim natječajem,
registriranim trgovačkim društvima ili obrtničkim radnjama putem pisanog ugovora, na razdoblje
od 4 godine, a u skladu sa člankom 15 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) odnosno Odlukom o obavljanju koncesijske
djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Grada Splita“ br.22/01)
Prema istima, Gradsko vijeće odabire ponuditelje po javnom natječaju, i to po ocjeni ukupne
povoljnosti ponude.
Ukupna povoljnost ponude sagledava se kroz kriterije
poslovni ugled ponuditelja (reference, financijska stabilnost)
sposobnost za ostvarivanje poslova (oprema, stručni kadar)
povoljnost ponude (cijena, razrada racionalizacije, jamstva)
Kriteriji se izražavaju bodovima, a ocjenu ukupne povoljnosti ponude odreñuje se meñusobnom
poredbom vrednovanih pojedinih kriterija i zbirom svih bodova po utvrñenim kriterijima.
Cijena poslova je najviše vrednovani kriterij ali nije i jedini i presudni kriterij kao u postupcima
javne nabave za obavljanje privremenih ili povremenih poslova, jer predmetni poslovi po Zakonu o
komunalnom gospodarstvu predstavlja redovnu odnosno trajnu javnu službu – djelatnost za
razdoblje do 4 godine, gdje je pored cijene poslova potrebna potpuna financijska, kadrovska i
materijalna sposobnost i stabilnost kao osnova za trajno i neprekidno obavljanje komunalne
djelatnosti.
Za primjer navodi se da je najjeftinija ponuda bila ponuda „INERO“ d.o.o. Split, ali ista ne sadrži
reference poslova održavanja javne rasvjete i nema idejne razrade ušteda, a nije priložena ni
bankarska garancija za uredno izvršavanje poslova i time suprotna traženom modelu stabilnosti i
funkcionalne osposobljenosti.
Po istoj natječajnoj osnovi – kriterijima provedena su ranija 2 ciklusa povjeravanja poslova
upravljanja i održavanja javne rasvjete po 4 godine i to u razdoblju 2000.-2008.godine. Odabrani
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ponuditelji bili su SEM d.o.o. (kasnija preregistracija SEM 1986 d.d.) i obrt
ELEKTRORADIONICA FRANE BOJČIĆ.
Prije isteka drugog ciklusa povjeravanja poslova (08.studenog 2008.god.) pristupilo se pripremi
natječaja za naredni ciklus – razdoblje 2008.-2012.godine te je Gradsko poglavarstvo Grada Splita
donijelo dana 19.rujna 2008.godine Zaključak o raspisivanju javnog natječaja, a kojim je odredila
kriterije odabira ponuda i Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja od 5 članova.
Na javni natječaj javilo se ukupno 6 ponuditelja.
Otvaranje ponuda u nazočnosti ponuditelja obavljeno je dana 5.studenog 2008.godine, a o čemu je
sastavljen zapisnik.
Pristigle ponude, sastavljene po natječajnoj dokumentaciji, pregledane su i analizirane od strane
povjerenstva, te pojedinačno i zbirno ocjenjivane te usporeñivane po pojedinim i zbirnim
kriterijima.
Na kraju izrañeno je i potpisano izvješće o radu povjerenstva dana 12.12.2008.godine s ocjenom i
redoslijedom ponuda po bodovima za svih 5 zona.
Izvješće sa svim prilozima – elementima ponuda je proslijeñena Gradskom poglavarstvu koje ga u
neizmijenjenom tekstu prosljeñuje Gradskom vijeću koje dana 10.ožujka 2009.godine donosi
Rješenje o povjeravanju poslova i to:
SEM 1986 d.d. I, II, III i IV zona (grad Split do magistrale i puta Duilova)
Obrt ELEKTRORADIONICA FRANE BOJČIĆ – Ružić V zonu (istočno od
magistrale do granica općine Podstrana i gradova Omiš i Solin, te Slatine na otoku
Čiovo)
Rješenje sadrži obrazloženje i pravnu pouku sa pravom pokretanja upravnog spora.
Natjecatelj „VERITAS TRADE“ nije slijedio napisanu pravnu pouku te je zatražio pravnu zaštitu
prema Zakonu o javnoj nabavi pred državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, a
koje je Zaključkom odbacilo prijedlog za zaštitu prava žalitelja zbog nenadležnosti.
Dana 30.ožujka 2009.godine odnosno 02.travnja 2009.godine sklopljeni su ugovori s odabranim
ponuditeljima uz dostavljene bankarske garancije za uredno izvršenje povjerenih poslova.
Napominje se da vrijednost radova nije odreñena s točnim iznosima već je odrediva prema
pretpostavljenim proračunskim mogućnostima u ugovornom razdoblju.
U rješenju je iskazana pretpostavljena vrijednost radova za dvije godine prema tehničkim
karakteristikama javne mreže za 2007. i 2008. godinu.
Opseg radova utvrñuje se svake godine godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture,
a prema utvrñenim jediničnim cijenama pojedinih radova, tehničkim karakteristikama i potrebama
održavanja javne mreže i proračunskim mogućnostima.
Zaključno: javni natječaj proveden je transparentno i u skladu s važećim propisima o povjeravanju
komunalnih djelatnosti

PROČELNIK
Pave Zaninović,dipl.oec.

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana – ovdje
Prilog
- Rješenje Gradskog vijeća od 10.03.2009.
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