
                        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
        OPĆINA FERDINANDOVAC 
                Općinsko vijeće 
KLASA: UP/I-363-02/22-01/1 
URBROJ: 2137-15-22-1 
Ferdinandovac, 15. lipnja 2022. 
  
 Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17. i 107/20), članka 
45. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18. i 32/20), članka 11. 
stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/22) i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj  6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine 
Ferdinandovac na 13. sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac 

 
 
 

1. Podaci o davatelju koncesije: Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, OIB: 
49223263989. 
 
2. Naziv odabranog ponuditelja: DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371. 
 
3. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara: Utvrđena su Dokumentacijom za 
nadmetanje u postupku za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području Općine Ferdinandovac, evidencijski broj: 1/22-K, KLASA: 363-02/22-01/2, 
URBROJ: 2137-15-22-5 od 21. travnja 2022., a stječu se i preuzimaju sklapanjem Ugovora o koncesiji. 
 
4. Vrsta i predmet koncesije: Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova. 
 
5. Priroda i opseg te mjesto odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije: Obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac. 
 
6. Rok na koji se daje koncesija: 5 (pet) godina. 
 
7. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljiti odabrani najpovoljniji ponuditelj: 
Određeni su člankom 3. ugovora o koncesiji. 
 
8. Godišnji iznos naknade za koncesiju: 2.010,00 kuna. 
 
9. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem 
koncesije: Po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju, 
a najkasnije u roku 10 dana od dana izvršnosti iste. 
 
 



 
10. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude 
sukladno Dokumentaciji za nadmetanje bila je ekonomski najpovoljnija ponuda s najvećim brojem 
bodova utvrđenim prema kriterijima: 
- najniža ponuđena cijena usluge za krajnje korisnike (90% u bodovanju ponuda) i 
- najviša ponuđena cijena koncesijske naknade (10 % u bodovanju ponuda) 
Ponuda ponuditelja DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371 od 23.05.2022. valjana 

je i prihvatljiva te je jedina pristigla ponuda. 

11. Rok mirovanja: 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke. 
 
12. Po izvršnosti ove Odluke zaključit će se ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem iz točke 2. 
ove Odluke pod uvjetima iz prihvaćene ponude. Ugovor o koncesiji u ime Općine Ferdinandovac kao 
davatelja koncesije sklapa općinski načelnik. 
 
13. Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su cjenikom dimnjačarskih 

usluga koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja, a isto tako će biti sastavni dio Ugovora iz 

točke 2. ove Odluke. 

14. Vrsta i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji: bjanko zadužnica ovjerene od strane 
javnog bilježnika na iznos koji pokriva visinu od 5.000,00 (slovima: pettisuća kuna). 
 
15. Ova Odluka dostavlja se osobnom dostavom ponuditelju bez odgode zajedno s preslikom 
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-02/22-01/2, URBROJ: 2137-15-22-11 od 8. lipnja 
2022. godine. 
 
16. Ova Odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
 
 

 
O b r a z l o ž e n j e   

 
Općina Ferdinandovac provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac (naselja Ferdinandovac i Brodić). Odlukom 
općinskog načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 363-02/22-01/2, URBROJ: 2137-15-22-4 od 20. 
travnja 2022. godine, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje 1 (jedne) koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac. Slijedom 
navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 01K-0016463 od 22.04.2022. 
godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Ferdinandovac. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude sukladno Dokumentaciji za 
nadmetanje bili su najniža ponuđena cijena usluge za krajnje korisnike (90% u bodovanju ponuda) i 
najviša ponuđena cijena koncesijske naknade (10 % u bodovanju ponuda). 
U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuditelja DIMKO d.o.o., 
Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371, od 23.05.2022. godine. Analiza i pregled ponude prikazani 
su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine KLASA: 363-02/22-01/2, URBROJ: 2137-15-22-
11 od 8. lipnja 2022. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke. Budući da je ponuditelj DIMKO d.o.o., 
Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371, jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane 
dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno 
je kao u točki I. ove Odluke.  
 



 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
 
Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom 
obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog 
davatelja poštanskih usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan 
primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na 
evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj 
Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje 
ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno 
davatelju koncesije. Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana i to od dana primitka ove Odluke. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
 
 

PREDSJEDNIK: 
Branko Patačko 

 
 

DOSTAVITI:   
1. DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača,  
2. Elektronički oglasnik javne nabave, 
3. Pismohrana, ovdje. 
 
 


