Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
147/14 i 36/15), članka 5., 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12),
članka 10. Odluke Općine Tisno o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti
(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 11/11, 4/12 i 10/13) i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14, 7/14 i 9/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 30. sjednici održanoj
dana 13.prosinca 2016.godine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za održavanje ribarnice u
Jezerima
Članak 1.
Na temelju provedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije za održavanje ribarnice u
Jezerima - oznaka dokumenta u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:
2016/S 01K-0021770 od 3. listopada 2016. godine, Općina Tisno (u daljnjem tekstu: Davatelj
koncesije) dodjeljuje koncesiju za održavanje ribarnice u Jezerima ponuditelju Ribarskoj
zadruzi „Bluefin“ iz Jezera, na adresi Put Palila 23 A, ( u daljnjem tekstu: Koncesionar).
Članak 2.
Koncesija se dodjeljuje na rok od četiri godine koji započinje teći zaključenjem Ugovora o
koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara iz članka 1. ove odluke, s godišnjom
naknadom u iznosu od 9.000,00 kuna.
Iznos naknade za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije koncesionar je dužan
uplatiti po sklapanju Ugovora o koncesiji. Sljedeću godinu naknadu koncesionar je dužan
uplatiti najkasnije od kraja mjeseca siječnja tekuće godine za koju se plaća naknada, u korist
žiro računa Davatelja koncesije.
Odabrani ponuditelj mora prije obostranog potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. Bjanko
zadužnica mora biti u visini od 10.000,00 kn.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke, u skladu s uvjetima iz Obavijesti i prihvaćene ponude koncesionara,
Općina Tisno zaključit će Ugovor o dodjeli koncesije s koncesionarom, kojim će se utvrditi
međusobna prava i obveze, čiji nacrt je sastavni dio natječajne dokumentacije Obavijesti o
namjeri davanja koncesije iz članka 1. ove Odluke, nakon isteka razdoblja mirovanja koje
iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju. Ukoliko se žalbom pokrene postupak
pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisati će se kada Odluka o dodjeli koncesije
postane izvršna.
Članak 4.
Cjenik usluge priložen ponudi prema Obavijesti o namjeri davanja koncesije sastavni je dio
Ugovora o koncesiji. Koncesionar je dužan održavanje ribarnice u Jezerima obavljati na
propisan način i prema pravilima struke.
Članak 5.
Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na
internetskoj stranici Općine Tisno www.tisno.hr, i u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

O b r a z l o ž e nj e
Općina Tisno je dana 3. listopada 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod
brojem objave: 2016/S 01K-0021770, objavila Obavijest o namjeri davanja dviju koncesija
za održavanje ribarnice u Jezerima Početna visina naknade za koncesiju iznosila je 8.000,00
kn godišnje. Rok za podnošenje ponuda bio je 3. studenog 2016. godine do 12,00 sati. Dana
3. studenog 2016. godine Povjerenstvo za provođenje postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalnih djelatnosti je izvršilo otvaranje ponude, te utvrdilo da je u propisanom
roku pristigla samo ponuda Ribarske zadruge „Bluefin“ iz Jezera, na adresi Put Palila 23 A.
Istog dana Povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenu prispjele ponude te utvrdilo da je pristigla
ponuda prihvatljiva, pa je na prijedlog Povjerenstva odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv odluke nezadovoljna stranka može u roku od 5 dana od dana dostave iste, podnijeti
žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000
Zagreb. Istodobno sa dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i davatelju koncesije.
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