REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

OPĆINA TISNO

Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/19-290
URBROJ: 2182/05-02/19-03/5
Tisno, ________ 2019.godine

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18 i
110/18), članka 16. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj: 69/17) i članka 32.
Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ br. 5/13 i „Službeni
glasnik Općine Tisno“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno na ______ sjednici, održanoj
_________ 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
Članak 1.
U stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, imenuju se;
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
Članak 2.
Stručno povjerenstvo obavlja zadatke određene Zakonom o koncesijama.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
________________
Petar Jakovčev, v.r.

Obrazloženje
Pravna osnova za donošenje Odluke:
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br.69/17)
- Zakon o komunalnom gospodarstvo („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18)
- Statut Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ br. 5/13 i
„Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18)
Ocjena stanja:
Člankom 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18), propisano
je da se koncesijom može steći pravo obavljanja komunalne djelatnosti i pravo korištenja
komunalne infrastrukture radi obavljanja djelatnosti održavanja tržnica na malo i održavanja
javne rasvjete.
Nadalje, člankom 4. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni glasnik
Općine Tisno“ br.6/18) utvrđene su i komunalne djelatnosti od lokalnog značaja za Općinu
Tisno i to između ostalog, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama te
usluge javne ribarnice u naselju Tisno.
Također, člankom 10.Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno je propisano je da
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine
Tisno sljedeće komunalne djelatnosti:
- usluge javnih tržnica na malo pojedinačno u naseljima Tisno, Jezera i Betini
- usluge ribarnice u Tisnom,
- održavanje javne rasvjete,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
Za sve navedene komunalne djelatnosti, Općina Tisno ima namjeru provesti postupak
davanja koncesije i to sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17) kojim se
uređuju se postupci davana koncesije, ugovor o koncesiji, te druga pitanja u vezi koncesija.
Člankom 14. i 16. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije prije početka
postupka davanja koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju iz područja
prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka, ovisno o predmetu i značajkama
koncesije. Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, s najmanje 3 člana, a najviše
sedam članova. Također je propisano da član stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih ili
neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba interesa s
njegovim dužnostima u radu Stručnog povjerenstva.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
Kod koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona, a kada se više koncesija
daje za isti ili sličan predmet koncesije, davatelj koncesije može osnovati jedno stručno
povjerenstvo za sve koncesije, pazeći pri tome da stručno povjerenstvo za koncesiju u svome
radu uzme u obzir posebnosti svake od koncesija.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju u ovim predmetnima su između ostalog:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih

posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti
i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije
4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga.
5. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije
6. Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
7.Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji
odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Člankom 16. istog Zakona utvrđeno je da je davatelj koncesije obvezan obavijestiti
ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja Stručnog povjerenstva, koje može
imenovati svojeg predstavnika i to u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti o
namjeri osnivanja, što je i učinjeno Dopisom oznake:KLASA:363-01/19-290,
URBROJ:2182/05-02/19-01, od 30.siječnja 2019.godine.
Ministarstvo financija RH je svojim dopisom oznake: KLASA:951-01/19-01/2, urbroj:51306-02-19-51 od 5.veljače obavijestilo Općinu Tisno da ne namjerava imenovati svog
predstavnika u stručno povjerenstvo u predmetnim postupcima.
Kako je davatelj koncesije dužan imenovati Stručno povjerenstvo prije početka postupka
davanja koncesije, pokrenut je postupak donošenja ove odluke.

