
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 13. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije“ br. 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 povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 

dezinsekcije i deratizacije  javnih površina na  području Općine Tisno   

Članak 1. 
Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda Općina Tisno (u daljnjem tekstu: 
Davatelj koncesije) povjeravaju se poslovi dezinsekcije i deratizacije javnih površina 
trgovačkom društvu „As-Eko“ d.o.o. iz Šibenika, na adresi Dolačka 2, Industrijska zona Podi 
( u daljnjem tekstu: Koncesionar) na četiri  godine od dana sklapanja ugovora.  

 
Članak 2. 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine 
Tisno, sa najpovoljnijim ponuditeljem  iz članka 1. ove Odluke sklapa načelnik Općine Tisno. 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Tisno“ te na službenoj internetskoj stranici Općine Tisno www.tisno.hr  

 
O b r a z l o ž e nj e 

Općina Tisno je dana 29. rujna 2016. godine uputila Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje 
obavljanja poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tisno oznake 01/16. Dana 
11. listopada 2016. godine Povjerenstvo za provođenje postupka davanja koncesije za 
obavljanje komunalnih djelatnosti je izvršilo otvaranje ponuda, te utvrdilo da su  u 
propisanom roku pristigle ponude „Dezinsekcije“ d.o.o. Rijeka, „Cian“ d.o.o iz Splita, „As-
Eka“ d.o.o. iz Šibenika te „Ciklon“ d.o.o. iz Zadra. Istog dana Povjerenstvo je izvršilo pregled 
i ocjenu prispjelih ponuda te utvrdilo da je ponuda „As-Eka“ d.o.o. prihvatljiva dok su ostale 
ponude nepotpune.  
Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku:  
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može u roku od trideset dana 
od dana dostave pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. 
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