
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVALJA 

KLASA: 340-05/18-01/01 

URBROJ: 2125/06-04-03/02-18-02 

U Novalji, 18. siječnja 2018.g. 

 

 Na temelju čl. 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na 

području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 17/17) i Odluke 

gradonačelnika o raspisivanju natječaja KLASA: 340-05/18-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-

18-01 od 10. siječnja 2018. g. Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave 

objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje prijevoza putnika cestovnim  

vlakom na području naselja Novalja 

 

1. Predmet javnog natječaja je obavljanje djelatnosti prijevoza putnika cestovnim vlakom na 

području naselja Novalja na relaciji Obala kralja Petra Krešimira IV – Autokamp Straško, 

sukladno grafičkom prikazu u prilogu. 

2. Početni iznos naknade za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom iznosi 35.000,00 

(slovima: tridesetipettisuća) kuna godišnje za relaciju iz točke 1. ovog natječaja. 

3. Ugovor se sklapa na razdoblje od 5 (pet) godina. 

4. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se na račun Grada Novalje broj IBAN: HR11 

23400091828800007 u iznosu od 1.050,00 (slovima: jednutisućupedeset) kuna,  model: 

HR68, pozivom na broj: 5819-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamstvo za ozbiljnost 

ponude za javni natječaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom. 

5. Naknada za obavljanje djelatnosti plaća se najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 

6. Djelatnost prijevoza cestovnim vlakom obavlja se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 

uz minimalno 8 (osam) vožnji dnevno prema utvrđenoj trasi. 

7. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane 

za obavljanje prijevoza putnika. 

8. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 20,00 kuna.  

9. Odabrani ponuditelj u tijeku trajanja ugovora može promijeniti cijenu karte samo uz 

pisanu suglasnost Gradonačelnika. 
10. Ponuditelj je dužan za svo vrijeme obavljanja prijevoza cestovnim vlakom za stanovnike s 

prebivalištem na području Grada Novalje uz predočenje osobne iskaznice, kao i za djecu i 
maloljetnike, odobriti popust od 50 % na svaku cijenu karte. 

11. Ponuditelj je dužan za svo vrijeme obavljanja prijevoza cestovnim vlakom, omogućiti 
besplatni prijevoz za umirovljenike i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na 
području Grada Novalje uz predočenje osobne iskaznice, odnosno uz priloženu potvrdu. 

12. Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena. Posebna oznaka na 

okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati: 



 naziv ugovaratelja 

 natpis - stajalište cestovni vlak 

 vrijeme polaska i dolaska 

 cjenik izražen u kunama 

 pored natpisa na hrvatskom mora stajati i natpis na talijanskom, engleskom i 

njemačkom jeziku. 

13. Odabrani prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz točke 12. o svom trošku bez 

prava na naknadu u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Obilježavanje i 

postavljanje navedenih oznaka ugovaratelj mora izvršiti prema uputama Upravnog odjela 

za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje. 

14. Pisana ponuda mora sadržavati: 

 ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta ili sjedišta, 

OIB, žiro račun i naziv poslovne banke za povrat jamčevine, 

 ponuđeni iznos naknade u kunama, 

 dokaz o uplaćenom jamstvu, 

 isprave kojima ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika 

cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra). 

 potvrdu porezne uprave da je osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 

 potvrdu Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje da 
nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu po bilo kojoj osnovi, 

 dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom 
vlasništvu ima cestovni vlak sa priključnim vozilima ili da ima sklopljen ugovor o 

korištenju cestovnog vlaka i priključnih vozila uz ispunjenje uvjeta da: 

 je širina sredstva za obavljanje djelatnosti 1500 - 1800 mm, a visina 2000 - 

2500 mm, 

 cestovni vlak ima max 3 priključna vozila, 

 fotografije cestovnog vlaka i priključnih vozila, 

 dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna 

vozila), 

 izjavu da prihvaća uvjete o popustima iz točke 10. i 11. ovog natječaja 

 prijedlog cjenika (cijene usluge prijevoza), 

 raspored dnevnih vožnji, 

 izjavu da je upoznat sa tekstom i uvjetima natječaja te da ih prihvaća. 

15. Sve isprave i dokumenti podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje . 
16. Ponude se dostavljaju zatvorenoj omotnici dostavljaju na adresu:  

Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz naznaku na vanjskoj omotnici –  

„NE OTVARATI - PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA 
CESTOVNIM VLAKOM". 

Na prednjoj stranici omotnice navodi se naziv i adresa ponuditelja. 

Ponude se dostavljaju zaključno do 05. veljače 2018. g. u 10:00 sati. 

17. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo dana 05. veljače 2018. g. u 10:15 sati 

u prostorijama Grada Novalje, Ured komunalne infrastrukture. 

18. Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe 

ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju 

samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja. 



19. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvećom ponuđenom naknadom uz ispunjenje i 

prihvaćanje uvjeta iz natječaja. 

20. U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja, ponude isti iznos 

naknade, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici 

Grada. 

21. Ponuditelj može izmijeniti i/ili odustati od ponude najkasnije do trenutka otvaranja 

ponuda. U protivnom se gubi pravo na povrat jamstva. 
22. Odluka o najpovoljnijoj ponudi dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 (petnaest) 

dana od dana donošenja. 
23. Gradonačelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu odnosno da poništi 

natječaj bez posebnog obrazloženja. 
24. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 

petnaest (15) dana od dana zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude 

izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu. 

25. Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina 

vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od 

ponude. 
26. Ponuditelj koji odustane od ponude nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat 

jamčevine. 

27. Ponuditelj, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, sklopiti će Ugovor s Gradom u roku 

od petnaest (15) dana od dana primitka Odluke o najpovoljnijoj ponudi. 
28. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi Ugovor, smatra se da je odustao od ponude, ne vraća se 

jamčevina, te se u tom slučaju raspisuje ponovni natječaj. Ugovorom se uređuje način 

obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom . Ponuđenu naknadu umanjenu za 
jamčevinu Ponuditelj je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. 

29. Ugovor prestaje istekom vremena na koji je sklopljen. 

30. Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koji je sklopljen u slučajevima: 

 neplaćanja ugovorene naknade u određenom roku i iznosu, 

 ako ugovaratelj prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti, 

 prestankom pravne ili smrću fizičke osobe ugovaratelja, 

 otkazom ugovora, 

 sporazumom stranaka. 

31. Ugovor će se otkazati i ukoliko se ugovaratelj ne pridržava odredbi Odluke i uvjeta iz 

ovog Javnog natječaja te drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne 

djelatnosti. 

32. Ukoliko se ugovor otkaže krivnjom ponuditelja, Grad neće vratiti uplaćenu naknadu. 

33. Ovaj natječaj objavit će sa na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Grada, 

http://www.novalja.hr./. 
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