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S A D R Ž A J   

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PISAROVINA 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza mještovitog i  
biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općina Pisarovina............................................................. 2 
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Na temelju članka 11. i 12. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 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 i 36/15), članka 26. Zakona o 
koncesijama („Narodne novine“ broj 
143/12), članka 7. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 2/13), čl. 10. Odluke o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se 
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji 
na području Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 10/13), i čl. 17. 
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 
1/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 28. sjednici održanoj 
dana 22. prosinca 2015. godine donijelo je 

  
 

O D L U K U  
o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti  
skupljanja i odvoza miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada  
sa područja Općine Pisarovina  

  

 
Članak 1.   

 
Općina Pisarovina (dalje: Davatelj 

koncesije) dodjeljuje koncesiju za 
obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada sa 
područja Općine Pisarovina sljedećem 
ponuditelju: 

 
 
EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 

180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 
50730247993 

 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) 
 
 
prema ponudbenom cjeniku u 

iznosu od 5.234,80 kuna bez PDV-a, 
odnosno 6.543,50 kuna s PDV-om, i 

koncesijskom naknadom od 3,2 % 
godišnje. 

 

Članak 2.  
 

Koncesija za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada sa 
područja Općine Pisarovina daje se na 
vrijeme od 10 (deset) godina. Rok 
započinje teći od dana sklapanja Ugovora 
o koncesiji između Davatelja koncesije i 
Koncesionara. 
 

Članak 3. 
 

Koncesionar je dužan komunalnu 
djelatnost skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada sa 
područja Općine Pisarovina, za koju mu je 
dodijeljena koncesija, pružati u svih 14 
naselja na području Općine Pisarovina, 
pridržavajući se zakonskih i podzakonskih  
propisa, uvjeta iz Dokumentacije za 
nadmetanje, svoje Ponude broj 1462/2015 
od dana 18.12.2015. godine te Ugovora o 
koncesiji. 

Koncesionar je dužan uslugu 
skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada sa 
područja Općine Pisarovina obavljati 
savjesno, uredno, kvalitetno i sukladno 
pravilima struke te ne može uskratiti 
izvršavanje usluga niti pod kojim uvjetima. 
 
 

Članak 4.  
 

Koncesionar je dužan plaćati 
Davatelju koncesije naknadu za koncesiju 
u visini od 3,2% godišnje, a osnovica je 
neto naplaćeni prihod za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet koncesije, na 
području Općine Pisarovina. Naknada za 
koncesiju se plaća 2 (dva) puta godišnje, 
najkasnije u roku od 30 dana po isteku 
polugodišta (obračunsko razdoblje), na 
račun proračuna Općine Pisarovina. 

 

 
Članak 5.  
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Koncesionar će pružene usluge 
naplaćivati po Cjeniku pružanja usluge, 
koji je sastavni dio njegove Ponude 
(ponuda br. 1462/2015 od dana 
18.12.2015. godine), te se nalazi u prilogu 
ove Odluke. 

Koncesionar je dužan pri svakoj 
promjeni cijene usluge  pribaviti prethodnu 
suglasnost Općine Pisarovina, sukladno 
važećim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

 
 

Članak 6. 
 

Sukladno čl.14., st. 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, Ugovor o 
koncesiji, na temelju ove Odluke o davanju 
koncesije, sklapa Općinski načelnik 
Općine Pisarovina. 

Ugovorom o koncesiji, utvrditi će se 
prava i obveze davatelja koncesije i 
koncesionara. 

 
Članak 7. 

 
Davatelj koncesije i Koncesionar  

sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u 
roku od 10 dana od dana isteka roka 
mirovanja, odnosno 10 dana od dana kada 
je odluka o davanju koncesije postala 
izvršna. 

 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka objaviti će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Općina Pisarovina je na temelju 
izrađene Analize davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog  komunalnog otpada sa 
područja Općine Pisarovina (KLASA:363-
10/15-10/6, URBROJ:238/21-04-15-3), 
javno  objavila Obavijest o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza miješanog i 
biorazgradivog  komunalnog otpada sa 

područja Općine Pisarovina u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave, 
pod oznakom 2015/S 01K-0036174.      

Dana 21. prosinca 2015. godine u 
13:00 sati, Stručno povjerenstvo davatelja 
koncesije javno je otvorilo pristigle ponude 
i utvrdilo da je do isteka krajnjeg roka za 
dostavu ponuda, pristigla 1 ponuda 
sljedećeg ponuditelja: 

 
1. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 

180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 
50730247993. 
 

U postupku pregleda i ocjene ponuda, 
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da kod 
navedenog ponuditelja ne postoje razlozi 
za njegovo isključenje te da je ponuditelj 
dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude 
sukladno objavljenoj dokumentaciji za 
nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u predmetnom postupku. 

Kriterij za odabir bila je ekonomski 
najpovoljnija ponuda, sukladno točki 5.5. 
Dokumentacije za nadmetanje. 

S obzirom da je jedini ponuditelj EKO-
FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 
Oroslavje, OIB: 50730247993, dostavio 
Ponudu koja je izrađena u skladu s 
Dokumentacijom za nadmetanje, dostavio 
je sve tražene dokaze o nepostojanju 
razloga za isključenje, traženo jamstvo za 
ozbiljnost ponude, tražene dokaze o 
sposobnosti i ostale elemente sukladno 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije i 
Dokumentaciji za nadmetanje u 
predmetnom postupku, temeljem 
prijedloga Stručnog povjerenstva odlučeno 
je kao u Izreci. 
 
  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 

Protiv ove Odluke može se izjaviti 
žalba u roku od 10 (deset) dana od dana 
primitka ove Odluke u odnosu na postupak 
pregleda, ocjene i odabira ponude (članak 
153. Zakona o javnoj nabavi). Žalba se 
izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave (dalje: Državna 
komisija). Žalba se izjavljuje u pisanom 
obliku, dostavlja se neposredno, poštom, 
kao i elektroničkim putem ako su za to 
ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja 
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elektroničkih isprava u skladu s propisom 
o elektroničkom potpisu. Istodobno s 
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, 
žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti 
i Davatelju koncesije na dokaziv način. 
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna 
komisija.  
  
 
KLASA:021-05/15-01/28 
URBROJ:238/21-01-15-3 
U Pisarovini, 22. prosinca 2015. godine 
 
Prilog: 

1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  
 

 
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                    

Tomo Smolković, v.r. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Glavni i odgovorni urednik: T.Kovačić  
 

 


