
 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA DRAGANIĆ          

      OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 24. 

Odluke o komunalnim djelatnostima (»Glasnik Općine Draganić« broj 01/14), članka 32. Statuta 

Općine Draganić (»Glasnik Karlovačke županije« broj 18/13 i 159/13), Općinsko vijeće Općine 

Draganić na 18. sjednici održanoj 11.kolovoza 2015. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih 

poslova na području Općine Draganić  

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Draganić (u daljnjem tekstu: DAVATELJ 

KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Draganić, objavljene u EOJN 

5.6.2014.g., dodjeljuje trgovačkom društvu DIMNJAČAR d.o.o., Vladka Mačeka 5, Karlovac, (u 

daljnjem tekstu: KONCESIONAR), koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Draganić.  

Članak 2. 

1.NAZIV DAVATELJA KONCESIJE: 

Općina Draganić, Draganići 10, 

47201 Draganić, Jedinstveni upravni odjel, 

Načelnik Mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med., 

Tel: 047/715-136 

Fax: 047/715-376  

E-mail: opcina-draganic@ka.t-com.hr 

MBS: 2575434, OIB:45803800853 

2.BROJ ODLUKE I DATUM DONOŠENJA ODLUKE (KLASA: 363-10/15-01/02, URBROJ: 

2133/08-05/04-15-2), od 16. travnja 2015. godine 

3.NAZIV ODABRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

Naziv: DIMNJAČAR d.o.o. 

Sjedište: Vladka Mačeka 5, Karlovac 

OIB: 07474736792 

Tel: 047/614-845 E-mail adresa: dimnjacar.d.o.o@ka.t-com.hr 

odgovorna osoba ponuditelja: Stjepan Črne, direktor 
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4. OSNOVNA PRAVA I OBVEZE DAVATELJA KONCESIJE I KONCESIONARA: 

Određuju se Ugovorom o koncesiji na temelju ove Odluke, Zakona o koncesijama te posebnim 

zakonom. 

5. VRSTA I PREDMET KONCESIJE: 

- Vrsta koncesije: komunalna djelatnost – dimnjačarski poslovi na području Općine Draganić  

- Predmet koncesije: dimnjačarski poslovi na području Općine Draganić  

6. PRIRODA, OPSEG TE MJESTO, ODNOSNO PODRUČJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI 

KONCESIJE: 

- Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Draganić  

- Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: cjelokupno područje Općine Draganić – svih 14 ulica 

7. ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA: 

Rok trajanja koncesije je (5) godina od potpisivanja Ugovora o koncesiji. 

8. POSEBNI UVJETI KOJIMA TIJEKOM TRAJANJA KONCESIJE MORA 

UDOVOLJAVATI ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ: 

- Jedinične cijene mogu se mijenjati za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji samo u izuzetnim 

uvjetima i to u slučaju bitnih promjena gospodarskih uvjeta kao što su promjena tečaja EUR-a, 

dizel goriva i promjena uvjeta deponiranja ukoliko su zbirna odstupanja viša od +/- 5%, te jedna 

od ugovornih strana može predložiti novu cijenu odvoza otpada 

- jamstvo za uredno izvršenje ugovora: u obliku bjanko zadužnice na iznos od 5.000,00 kn 

9. NAKNADA ZA KONCESIJU: 

- Godišnji iznos naknade za koncesiju plaćat će koncesionar davatelju koncesije u visini od 1% 

od neto naplaćenih prihoda za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, najkasnije u roku 

od 30 dana po isteku poslovne godine 

10. ROK U KOJEM JE ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ OBVEZAN SKLOPITI 

UGOVOR O KONCESIJI S DAVATELJEM KONCESIJE: 

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Općinski načelnik i odabrani ponuditelj 

– koncesionar, sklapaju Ugovor o koncesiji. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti koja je 

predmet koncesije sklapa se u roku od 10 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.  

11. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA: 

Najpovoljniji i izabrani ponuditelj DIMNJAČAR d.o.o. je skupio najviše bodova prema 

kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, ponudio je najnižu cijenu usluge za krajnje korisnike 

odnosno % naknade za koncesiju (1%), te je njegova ponuda ocijenjena kao ekonomski 

najprihvatljivija ponuda po oba osnova.  

 



12. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

- Protiv ove Odluke dopuštene je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. 

Žalba se izjavljuje u roku od (5) dana i to od dana: 

- objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne dimnjačarskih poslova 

na području Općine Draganić  

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 

- primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocijene i odabira ponuda. 

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno i poštom. Istodobno sa 

dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju 

koncesije. Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka, gubi pravo na žalbu u 

kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

Članak 3. 

Temeljem ove Odluke općinski Načelnik i koncesionar DIMNJAČAR d.o.o., potpisat će Ugovor 

o koncesiji kojim će utvrditi međusobna prava i obveze i to u roku od 10 dana od dana 

konačnosti ove Odluke, jer u protivnom, koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom. 

Članak 4. 

Izabrani ponuditelj utvrđen je kao najpovoljniji ponuditelj prema kriterijima koji su bili 

definirani u Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijest o namjeri davanja koncesije, na temelju 

ekonomski najpovoljnije ponude. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Draganić- 

„Glasniku Karlovačke županije“.  

KLASA:      363-10/15-01/02 

URBROJ:    2133/08-05/04-15-9 

Draganić,  11. kolovoza 2015.g.                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                      OPĆINE DRAGANIĆ 

                                                                                                                Josip Jazvac 

 

 

 

 

 


