Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i
79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br, 08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Ružić na 6.
sjednici od 1. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
putem koncesije u Općini Ružić

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na području
Općine Ružić, preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje komunalnih djelatnosti
na temelju Ugovora o koncesiji, te se utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama.
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji u Općini
Ružić su:
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje septičkih i crnih jama,
- prijevoz pokojnika,
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Članak 3.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri
davanja koncesije, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju
postupka davanja koncesije.
Općinski načelnik objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na oglasnoj ploči Općine Ružić i na službenoj
internetskoj stranici Općine Ružić.
Koncesija se ne može davati na rok duži od 5 (pet) godina.
Članak 4.

-

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati slijedeće podatke:
naziv, adresu i telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja
koncesije,
predmet koncesije,
prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
procijenjenu vrijednost koncesije,
rok trajanja koncesije,
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-

-

rok za predaju ponuda,
adresu na koju se moraju poslati ponude,
jezik i pismo na kojem ponude trebaju biti napisane,
mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
razlog isključenja ponuditelja,
uvjete pravne i poslovne, tehničke i financijske i stručne sposobnosti u skladu s
odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt
dokazuje ispunjenje tih uvjeta,
vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti,
kriterij za odabir ponude,
naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za rješavanje
žalbe.
Članak 5.

Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesije koje se sastoji
od predsjednika i dva člana koje imenuje načelnik, a jedan član stručnog povjerenstva mora
imati važeći certifikat u području javne nabave.
Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka može surađivati u pripremnim radnjama
za provedbu postupka davanja koncesije, pregledava i ocjenjuje ponude u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije, te o svom radu sastavlja zapisnik koji potpisuju svi članovi
Stručnog povjerenstva i prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju
postupka davanja koncesije.
Na temelju zapisnika načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o davanju
koncesije ili poništenje postupka davanja koncesije.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju
bude izvršna.
Članak 6.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda: kvaliteta usluge, poslovni ugled ponuditelja i
jamstva, ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon isporuke, datum isporuke
i rokovi isporuke, cijena usluge za krajnje korisnike, visina naknade za koncesiju i
drugi kriteriji propisani zakonom kojima se uređuju koncesije,
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Općina Ružić može utvrditi i dodatna mjerila kao kriterij za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja, a ovisno o specifičnosti obavljanja određene komunalne djelatnosti na području
Općine Ružić.
Općina Ružić u obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje koji će se kriterij
primijeniti u smislu stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka.
Članak 7.

-

Odluka o davanju koncesije sadrži:
naziv davatelja koncesije sa brojem i datumom donošenja odluke,
naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,
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-

vrstu i predmet koncesije,
prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
rok na koji se koncesija daje,
posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani
najpovoljniji ponuditelj,
iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju
će koncesionar plaćati,
rok u kojem je ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,
obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
uputu o pravnom lijeku,
popis odgovorne osobe predstavničkog tijela i pečat predstavničkog tijela davatelja
koncesije.
Članak 8.

Na temelju izvršnosti odluke Općinskog vijeća, Općinski načelnik sklapa ugovor o
koncesiji.
Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja koje iznosi 15
dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.
Načelnik mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o
koncesiji najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja iz stavka 2. ovog članka,
odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
Članak 9.
Osim obveznog sadržaja prema zakonu kojim se uređuje koncesija, Ugovor o koncesiji
sadrži i slijedeće odredbe:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
- rok na koji se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesije,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze koncesionara,
- jamstvo ili odgovarajuće instrumente osiguranja naplate koncesijske naknade,
- način prestanka koncesije,
- ugovorne kazne.
Članak 10.

-

Koncesija prestaje:
istekom roka na koji je dana,
smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je koncesija dana,
ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanje ništavom odluke o davanju koncesije u
razdoblju nakon sklapanja ugovora o koncesiji,
raskidom ugovora o koncesiji radi javnog interesa,
sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
nepridržavanjem odredaba ugovora od strane koncesionara,
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-

pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništavnim ili se
poništava.

U slučaju da za odnosnu komunalnu djelatnost postoje uvjeti za prestanak date
koncesije, načelnik će predložiti Općinskom vijeću da donese akt o oduzimanju koncesije,
te ako Općinsko vijeće to prihvati, pokrenut će se postupak raskida ugovora o koncesiji.
Članak 11.
Državna komisija za kontrolu javne nabave nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi
s postupcima davanja koncesije.
Članak 12.
Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke vrijede do isteka
roka na koji su ugovori zaključeni.
Članak 13.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Ružić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 04/11 i 10/11).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 363-02/14-01/3
Ur.br. 2128/08-14-01
Gradac, 1. ožujka 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Prnjak Damir, v.r.
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