
 
          
                           
                

 REPUBLIKA HRVATSKA        
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
         Općinsko vijeće       
 
 
KLASA: UP/I-363-02/16-01/01 
URBROJ:  2188/02-03-16-2 
U Rokovcima, 21. lipnja 2016. godine 

 

 Na temelju članka 28. stavak 2.Zakona o koncesijama („'Narodne novine'' br. 143/12.), članka 12. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, br. 15/15) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci (''Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 2/13), u postupku davanja koncesije za  komunalnu djelatnost obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 23. 
sjednici održanoj dana 21. lipnja 2016. godine, donosi  

 
 

ODLUKU 
o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih 

poslova na području Općine Andrijaševci 
 
 

Članak 1. 
Poništava se postupak davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na 
području Općine Andrijaševci,evidencijski broj: K-1/2016, pokrenut  temeljem Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije koja je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj 
objave: 2016/S 01K-0008964, datum slanja: 25.04.2016.godine, datum objave: 26.04.2016.godine, iz 
razloga što nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala nijedna valjana ponuda. 
 

Članak 2. 
Novi postupak davanja koncesije pokrenuti će se nakon što Odluka o poništenju postupka davanja 
koncesije postane izvršna. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske na standardnom obrascu i na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, 
www.andrijasevci.hr. 
 

Obrazloženje 
Općina Andrijaševci kao davatelj koncesije je sukladno odredbama Zakona o koncesijama pokrenula 
postupak davanja koncesije za  komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području 
Općine Andrijaševci, evidencijski broj: K-1/2016, broj objave: 2016/S 01K- 0008964, datum slanja: 
25.4.2016., datum objave:26.4.2016.godine. 
Predmetna koncesija se daje na rok od 3 (tri) godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. 
Uvidom u zapisnik o javnom otvaranju, utvrđeno je kako je do krajnjeg roka za dostavu ponuda odnosno 
do 25.5.2016. godine , do 10:00 sati pristigla samo 1 ponuda i to ponuda ponuditelja Dimnjačarsko-
uslužni obrt EKO-DIM, vlasnika Hrvoja Horvata iz Vinkovaca, Lj.Gaja 1c. 
Nadalje, pregledom ponude imenovanog ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda Stručno 
povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 
utvrdilo je da  ponuda ponuditelja Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnika Hrvoja Horvata iz 
Vinkovaca, Lj.Gaja 1c nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje budući ista ne sadrži sve 
tražene dokumente sukladno točki 5.1.1. Dokumentacije za nadmetanje odnosno u ponudi nije priložen 
sadržaj ponude, a nisu dostavljeni ni odgovarajući dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje 
ostali razlozi isključenja sukladno točki 3.2. Dokumentacije za nadmetanje. 



Nadalje, kako imenovani ponuditelj u ponudi nije dostavio ni odgovarajući dokument kojim dokazuje da 
ne postoje ostali razlozi isključenja sukladno točki 3.2. Dokumentacije za nadmetanje  također nije 
dokazao da ne postoje ostali razlozi isključenja za imenovanog ponuditelja sukladno točki 3.2. 
Dokumentacije za nadmetanje. 
Slijedom navedenog, sukladno članku 24. stavak 6. Zakona o koncesijama ponuda imenovanog 
ponuditelja je nevaljana i valjalo ju je odbiti sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o koncesijama. 
 
Budući je ponuda ponuditelja Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnika Hrvoja Horvata iz 
Vinkovaca, Lj.Gaja 1c kao jedina pristigla ponuda u predmetnom postupku davanja koncesije odbijena te 
nakon odbijanja ponude imenovanog ponuditelja nije preostala nijedna valjana ponuda, davatelj koncesije 
morao je poništiti predmetni postupak davanja koncesije. 
 
    
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke, a dostavlja 
se neposredno ili putem pošte, preporučeno.  
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 
cesta 43/IV, 10000 Zagreb.  
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i 
davatelju koncesije na dokaziv način.   

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
PREDSJEDNIK 

Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
 
 
 

Dostaviti: 
1. Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat, 32100 Vinkovaci, Lj.Gaja 1c 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 
 


