Temeljem članka 36. stavaka 1. i 6. i članka 37. Zakona o koncesijama (,,Narodne novine“ br.
69/17 i 107/20), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine“ br.
68/18, 110/18 i 32/20), te članka 11. Odluke Općine Tisno o komunalnim djelatnostima na
području Općine Tisno (,,Službeni glasnik Općine Tisno“ br.6/18), te članka 32. Statuta
Općine Tisno (»Službeni Vjesnik Šibensko kninske županije broj 5/13 i ,,Službeni glasnik
Općine Tisno“ br.1/ 18, 2/20 i 2/21) na prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja ribarnice u Tisnom, Općinsko
vijeće Općine Tisno, na 30.sjednici održanoj dana 15.ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
o

davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno
Članak

1

.

Općina Tisno (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom postupku davanja
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno, dodjeljuje
koncesiju obrtu ,,MG“ za centralna grijanja i vodoinstalaciju, vl.Mario Garma na adresi
Aleksandra Curavića 23, Brodarica, OIB: 55403926279 (u daljnjem tekstu: Koncesionar)
Članak 2.
Naknada za koncesiju iz točke 1.utvrđuje se u visini od 2.400,00 kn godišnje.
Članak 3.
Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet ) godina koji započinje računajući od dana sklapanja
ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.
Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se Ugovorom o koncesiji,
sukladno odredbama Zakona o koncesijama.
Odabrani ponuditelj mora prije obostranog potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od
4.000,00 kn.
Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja
koncesije za održavanje ribarnice u Tisnom, oznake: KLASAz363-02/21-01/l, URBROJ:
2182/05-05/4-21-3 od 08.0žujka 2021.godine, koji nije predmet objave u ,,Službenom
glasniku Općine Tisno“.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Tisno da zaključi Ugovor o koncesiji sa izabranim
Koncesionarom, po isteku roka mirovanja od 15 (slovima:petnaest dana) računajući od dana
dostavljanja odluke izabranom ponuditelju.
Ova Odluka objavit će se u ,,Službenom glasniku Općine Tisno“ i na standardnom obrascu
Obavijesti o'dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u ,,Službenom glasniku Općine
Tisno“:

'

Obrazloženje
Općina Tisno je provela postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno.
Općinsko vijeće Općine Tisno je dana l6.prosinca 2019.godine imenovanlo Stručno
povjerensto za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačraskih poslova na području Općine
Tisno.

Slijedom navedenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 202l/S OlK0004892 je dana 04.veljače 2021.godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije.
U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuditelja Obrta
za
centralna grijanja i vodoinstalaciju ,,MG“ iz Brodarice, na adresi Aleksandra Curavic'a 23,

0le55403926279.
Analiza

i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i
ocjeni ponuda u posltupku
oznake: KLASAz363—02/21—01/1, URBROJ: 2182/05—05/4-21—3 od 08.0žujka 2021.godine
koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da je ponuditelj Obrt ,,MG“ za centralna grijanja i vodoinstalaciju iz Brodarice,
vl.MariO Garma na adresi Aleksandra Curavića 23, OIB: 55403926279, jedini ponuditelj i da
ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje, sukladno kriterijima za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u točki 1. ove Odluke.
UPUTA () PRA VNOMLIJEKU:
Protiv odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije može se
izjaviti žalba u roku od 10 dana u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučeno
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Koturaška ceste 43/lV, 10000
Zagreb).

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalbeni postupak se provodi u skladu s
odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na otvoreni postupak.
KLASA:021—05/2l-01/27

-

URBROJ: 2182/05—01—21-1
Tisno, 15.0žujka 2021.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

