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Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ RH, broj 143/12) , članka 12. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne 
novine”, broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14, 36/15), članka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Špišić 
Bukovica ( “Službeni vjesnik” broj 02/14), članka 
7. Odluke o dimnjačarskoj službi ( “Službeni 
vjesnik” broj 02/14) i članka 31. Statuta Općine 
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za 
dodjelu koncesije obavljanja komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području Općine Špišić Bukovica

Članak 1.

1. Davatelj koncesije: Općina Špišić Bukovica, 
Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica, OIB: 
45994280888, temeljem Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Špišić Bukovica, objavljene dana 
08.06.2016. u Oglasniku javne nabave (https://
eojn.nn.hr/Oglasnik/) , KLASA: 363-01/16-
01/25, URBROJ: 2189/06-04-16-5.

2. Naziv najpovoljnijih ponuditelja: Dimko d.o.o. 
za trgovinu i usluge

3. Predmet koncesije: Obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Špišić Bukovica.

4. Priroda, opseg te mjesto obavljanja 
djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe 
pravo obavljanja komunalnih djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine 
Špišić Bukovica (naselja: Špišić Bukovica, 
Bušetina, Okrugljača, Vukosavljevica, Lozan, 
Rogovac i Novi Antunovac), kao jedinstveno 
domnjačarsko područje, što podrazumijeva 
čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i 
uređaja za loženje. 

5. Rok trajanja koncesije: Koncesija se daje na  
4 (četiri) godine. Prvi dan početka trajanja 
koncesije jest 01.09.2016. g.

6. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja koncesije 
mora zadovoljavati ponuditelj: Nisu određeni.

7. Iznos naknade za koncesiju: Naknada za 

koncesiju iznosi 5.123,00 kuna ( pet tisuća sto 
dvadeset i tri kune) godišnje, uz obvezu uplate 
za prvu godinu na dan sklapanja ugovora, a za 
naredne godine do kraja prvog mjeseca tekuće 
kalendarske godine za proteklu godinu.

8. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan 
potpisati ugovor o koncesiji: Ponuditelj je 
dužan potpisati ugovor stupanjem na snagu 
ove Odluke, budući da se ne mora čekati 
protek roka mirovanja jer nije bilo drugih 
mirovanja. 

9. Ovlaštenja davatelja koncesije: Davatelj 
koncesije može jednostrano raskinuti ugovor 
o koncesiji u slučajevima:

- ako koncesionar ne obavlja posao koncesionara 
trajno i kvalitetno,

- ako koncesionar uskrati obavljanje 
dimnjačarskih poslova iz bilo kojih razloga,

- ako koncesionar ne obavlja poslove dimnjačara 
u prekidima koji nisu opravdani višom silom,

- ako koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu 
za koncesiju u dogovorenom roku.

10. Prava i obveze ponuditelja:
- u radnom odnosu držati najmanje broj 

zaposlenika koje je imao u trenutku sklapanja 
ugovora,

- predmetnu djelatnost obavljati  bez obzira na 
radno vrijeme (cijelih 24 sata), ako se za to 
ukaže potreba

- predmetnu djelatnost obavljati u skladu s 
Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova 
na području Općine Špišić Bukovica. 

11. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: 
Tvrtka Dimko d.o.o. za trgovinu i usluge 
jedina je dostavila ponudu sukladno 
raspisanoj Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine 
Špišić Bukovica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u “Službenom vjesniku” Općine Špišić 
Bukovica.

Uputa o pravnom lijeku:
Ponuditelj koji je sudjelovao u ovom postupku 

davanja koncesije može protiv ove Odluke 
izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/
IV,10000 Zagreb . Žalba se dostavlja Općini 
Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33 404 Špišić 
Bukovica, u pisanom obliku preporučenom 
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poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom 
predajom u pisarnici Općine Špišić Bukovica, u 
roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove 
Odluke. Jedan primjerak žalbe, žalitelj je dužan 
istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni 
način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave.

KLASA: 363-01/16-01/25
URBROJ: 2189/06-02-16-8
Špišić Bukovica, 18. srpnja 2016.

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
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