
 

 

 

 

 

 

 

 

G r a d o n a č e l n i k  

 

KLASA: 363-01/16-09/01 

URBROJ: 2117/01-01-16-2 

Dubrovnik, 22. siječnja 2016. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni 

tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 

6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Pokreće se postupak objave javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

temelju pisanog ugovora za obavljanje poslova nabave i isporuke građevnog 

materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarevima i mjesnim odborima 

na području Grada Dubrovnika za razdoblje od dvije godine. 

 

2. Imenuje se povjerenstvo u sastavu: Miše Butigan - predsjednik (odgovoran za tehnički 

dio javnog natječaja), Anita Korda – član, Ivan Maslać – član, koje će provesti 

postupak javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 

ugovora za obavljanje poslova nabave i isporuke građevnog materijala za male 

komunalne poslove po gradskim kotarevima i mjesnim odborima na području Grada 

Dubrovnika za razdoblje od dvije godine. 

 

3. Povjerenstvo iz točke 2. ovog zaključka odrediti će: 

a) Vrstu i opseg poslova 

b) Način određivanja cijene za obavljanje poslova 

c) Način i rok plaćanja 

d) Jamstvo za ozbiljnost ponude 

e) Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda 

f) Rok ponude 

g) Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi 

h) Mjesto i vrijeme održavanja otvaranja ponuda 

i) Uvjete za odabir najpovoljnije ponude 

 

4. Javni natječaj iz točke 1. ovog zaključka objaviti će se u dnevnom tisku i na Oglasnoj 

ploči Grada Dubrovnika. 

 

                                                                                                        Gradonačelnik: 

                  Andro Vlahušić 



 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti 

i mjesnu samoupravu, ovdje 

2. Miše Butigan, ovdje 

3. Anita Korda, ovdje 

4. Ivan Maslać, ovdje 

5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje 

6. Pismohrana 

 

 


