
           Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
broj 33/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09), članka 4. i 
članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04, 38/09 i 79/09), članka 3. i članka 4. Zakona o koncesijama (NN broj 125/08) i članka 
32. i članka  94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 03/09), 
Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 04. sjednici održanoj 07. prosinca 2009. godine 
donijelo je  

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

 u Općini Kaptol

Članak 1.
            Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u 
Općini Kaptol (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije, te se utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije 
sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Članak 2.
           Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Kaptol, 
ako odlukom Načelnika objavljenje tih djelatnosti nije povjereno trgovačkom društvu u 
suvlasništvu Općine Kaptol "Tekiji" d.o.o., su:

1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja  i pročišćavanje otpadnih voda,
3. opskrba plinom,
4. prijevoz putnika u javnom prometu,
5. skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
6. odlaganje komunalnog otpada,
7. obavljanje pogrebnih poslova,
8. tržnica na malo,
9. obavljanje dimnjačarskih usluga.

Članak 3.
           Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u Narodnim novinama RH, a završava konačnošću odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja.
           Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Općinski načelnik Općine Kaptol (u 
nastavku teksta: Općinski načelnik).
           Koncesija se daje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti koja 
se daje u koncesiju
           Koncesija se može dati na rok ne duži od 30 godina.

Članak 4.
            Postupak javnog natječaja za dodjelu koncesije provodi Stručno povjerenstvo za 
koncesiju (u nastavku teksta: Stručno povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik, posebno 
za svaki postupak za pojedine komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke. Povjerenstvo se 
sastoji od tri člana i tri zamjenika.



Članak 5.
            Postupak odabira ponude provodi stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke na 
način i po postupku određenom u članku 9. ove Odluke i na temelju mjerila utvrđenih u 
članku 10. ove Odluke.

Članak 6.
Javni natječaj za dodjelu koncesije mora sadržavati:
- djelatnost za koju se daje koncesija,
- vrijeme za koje se daje koncesija,
- vrstu i opseg poslova,
- iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o koncesiji,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- dokumentacija koja je potrebna kao prilog ponudi,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 

Članak 7.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kaptol neposredno ili putem pošte preporučeno  sa naznakom: "NE OTVARAJ – ZA 
DODJELU KONCESIJE"  u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja, na adresu: 
Općina Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol.

Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra 
trgovačkog suda),

- potvrde BON 1 i BON 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja 

(Porezna uprava, RFMIO, RZZO),
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti 

gospodarstva,
- potvrda da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,
- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koje je predmet natječaja (oprema, 

poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
- cijenu naknade za pruženi uslugu.

Članak 9.
         Stručno povjerenstvo provest će postupak otvarane pristiglih ponuda na sjednici koja se 
može održati najranije tri dana od isteka roka podnošenja ponuda.
         Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni 
predstavnici. 
         Ponude koje ne sadrže dokumentaciju navedenu u javnom natječaju, kao i 
nepravovremeno pristigle ponude, smatrat će se nepravovaljanim i iste se neće uzeti u 
razmatranje.
         Na osnovi pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu 
odabranog ponuditelja, te isti uputiti Općinskom načelniku.
         Općinski načelnik će, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje se uz njih 
prilažu, razmotriti zaključak iz stavka 4. ove Odluke, te predložiti Općinskom Vijeću Općine 
Kaptol donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kojim će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora o koncesiji. 



Članak 10.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada za 
koncesiju.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije (Službeni glasnik Općine Kaptol, broj 01/02)

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kaptol. 
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