
   

      Na temelju članka 11. Stavka 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/139) članka 26. Stavka 1. Zakona o 

koncesijama Narodne novine broj143/12, i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni 

glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 

13. sjednici održanoj  17. kolovoza  2015. godine donijelo je slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol 

 

 

I.  Općina Kaptol, u provedenom postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Kaptol, temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol, broj 2015/S 01K-0020408, 

odabire najpovoljnijeg ponuditelja: 

 

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 

VUKOVARSKA 8, 34000 POŽEGA, OIB:99740428762 

 

II.   Osnovna prava i obveze Općine Kaptol i odabranog ponuditelja iz točke I.  ove Odluke 

uredit će se Ugovorom. 

 

III. Vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Općine Kaptol. 

 

IV.  Priroda i opseg djelatnosti za koje se daje koncesija određeni su Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu i Zakonom o koncesijama, a predmetnu djelatnost ponuditelj iz točke I. ove 

Odluke može obavljati na području Općine Kaptol. 

 

V.  koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 

Kaptol daje se ponuditelju iz točke I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 5 (pet9 godina, 

računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. 

 

VI.  Odabrani ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je Općini Kaptol plaćati godišnju 

naknadu za koncesiju u iznosu 1.000,00 Kn. 

 

VII.  Odabrani ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je za prvu godinu koncesije, u roku od 

osam dana,  od primitka poziva za sklapanje ugovora, uplatiti iznos godišnje naknade te s 

potvrdom o uplaćenoj godišnjoj naknadi pristupiti potpisivanju ugovora. Ako ponuditelj ne 

uplati godišnju naknadu za koncesiju za prvu godinu koncesije, odnosno ne pristupi 

potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj izostanak ne opravda u roku osma dana od primitka 

poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije. Godišnje naknade za koncesiju za preostale 

godine trajanja koncesije koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije mjesec dana prije isteka 

godine za koju je naknada plaćena. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 Općinski načelnik Općine Kaptol objavio je  Obavijest o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Obavijest o 

namjeri davanja koncesije), u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 19. 



   

svibnja 2015. godine pod brojem 2015/S 01K-0020408. Na temelju objavljene obavijesti o 

namjeri davanja koncesije podu je dostavio samo jedan ponuditelj: 

 

- Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega. 

 

U pregledu i ocjeni ponude  Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je ova ponuda potpuna i 

valjana.  

Nakon postupka i ocjene ponude u kojem su detaljno razmotreni i analizirani svi podaci i 

priložena dokumentacija uz ponudu, što je obrazloženo u  Zapisniku o pregledu i ocjeni 

ponude, utvrđeno je da je o ovom postupku jedina pristigla ponuda, ponuda ponuditelja iz 

točke I. ove Odluke i najpovoljnija ponuda, te se temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama daje koncesija za 

obavljanje  dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol ponuditelju: Komunalac 

Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega. 

Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 

dana od primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka 

javne nabave, Koturaška cesta 42/IV, Zagreb, u pisanom obliku neposredno ili poštom. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, žalitelj 

je obvezan jedan primjerak žalbe dostaviti i Općini Kaptol na dokaziv način u pisanom 

obliku. 

 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   K A P T O L 

 

 

KLASA:022-05/15-02/03      

URBROJ:2177/05-01-15-2 

Kaptol, 17. kolovoza 2015. godine. 

 

        PREDSJEDNIK: 

             

                                                                                               Damir Poljanac, dipl. ing., v.r. 

 

 

     


