
                       
      REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA FERIČANCI 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

      Trg Matije Gupca 3 

          31512  Feričanci 

KLASA: 363-01/18-01/32 

URBROJ: 2149/03-18-01-01 

Feričanci, 11. rujna 2018.g. 

 

 

Na temelju članaka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28., 30. i 

31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 30. 

Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 01/18), Općinsko vijeće Općine 

Feričanci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 11. rujna  2018.g., donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada  

sa područja Općine Feričanci    

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Feričanci na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije 

za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada  

sa područja Općine Feričanci, odabire ponudu ponuditelja RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, 

Trg dr.Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac kao najpovoljniju ponudu i daje imenovanom 

ponuditelju koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci. 

 

Članak 2. 

Prava i obveze Općine Feričanci kao davatelja predmetne koncesije i RAD d. o. o. za komunalne 

djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac kao koncesionara određena su 

Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci. 

 

Članak 3. 

Predmet koncesije je skupljanje i odvoz  miješanog komunalnog otpada sa područja Općine 

Feričanci (naselja: Feričanci, Vučjak Feričanački, Valenovac i Gazije). 

 

Članak 4. 

Koncesionar je dužan obavljati predmetnu javnu uslugu sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i 

Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci   

Davatelj koncesije je dužan korisniku koncesije omogućiti nesmetano obavljanje javne usluge  u 

smislu zaštite i provođenja komunalnog reda u Općini Feričanci kao i osigurati posude za 

prikupljanje komunalnog otpada. 



Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Feričanci - korisnika 

javne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini Feričanci. 

Troškove zbrinjavanja otpada na deponiju snosit će korisnik koncesije. 

 

Članak 5. 

Koncesija za obavljanje javne usluge dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina računajući od dana 

sklapanja Ugovora o koncesiji. 

 

Članak 6. 

Naknada za koncesiju iznosi 40.500,00 kn godišnje. 

 

Članak 7. 

Najpovoljniji ponuditelj RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 

Đurđenovac, je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od 

deset dana od isteka razdoblja mirovanja (koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju 

koncesije svakom ponuditelju). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka bez odgode, zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude sa sjednice 

Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog 

otpada sa područja Općine Feričanci održane dana 21. kolovoza 2018.g., dostavlja se ponuditeljima 

na dokaziv način. 

 

Članak 9. 

Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i 

na internetskoj stranici Općine Feričanci. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Općina Feričanci kao davatelj koncesije je na temelju 36. i 37. stavaka Zakona o koncesijama 

(„Narodne novine“ broj 69/17), članka 28., 30. i 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( 

„Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i  članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik 

Općine Feričanci“ broj 01/18), pokrenula postupak dana 09. srpnja 2018.g. godine slanjem 

Obavijesti o namjeri davanja koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja 

Općine Feričanci, Obavijest je objavljena 10. srpnja 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske pod oznakom 2018/S 01K-0018096 i na internetskoj stranici Općine 

Feričanci www.opcina-fericanci.hr. 

Dana 28. lipnja 2017.g. godine općinski načelnik je imenovao Stručno povjerenstvo za provedbu 

postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa 

područja Općine Feričanci KLASA: 363-01/17-01/08, URBROJ: 2149/03-17-01-02. Javnom 

otvaranju pristiglih ponuda pristupilo se 13. kolovoza 2018.g. na adresi Općina Feričanci, Trg 

Matije Gupca 3, s početkom u 11:00 sati. 

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da su prema objavljenoj Obavijesti o namjeri 

davanja koncesiji pristigle dvije ponude, i to tvrtki: RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg 

dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac i EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 

Oroslavlje. 

 

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su obje ponude potpune i pravovremene, te da je ponuda tvrtke 

RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac najpovoljnija. 

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke. 

http://www.opcinagradac.hr/
http://www.opcinagradac.hr/
http://www.opcinagradac.hr/


 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave, Koturaška cesta 

43/IV,10000 Zagreb, a istodobno predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili 

preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke. 

 

 

PREDSJEDNIK      

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Benić       

 

 

Dostaviti: 

- RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac 

- EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje. 

- Internetska stranica Općine Feričanci 

- Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     PRILOG 1.  

 

                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA FERIČANCI 

Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge 

– sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Feričanci 

         KLASA: 363-01/18-01/31 

         URBROJ: 2149/03-18-01-05 

       Feričanci, 21. kolovoza 2018.g 

 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

(sukladno Dokumentaciji o nabavi, Obavijesti o namjeri davanja koncesije, 

Zakonu o koncesijama) 

 

1. Naziv i sjedište naručitelja (davatelja koncesije): 

Naziv: Općina Feričanci 

Sjedište: Feričanci 

Adresa: Trg Matije Gupca 3 

OIB: 84530440509 

 

2. Predmet nabave: 

Koncesija za obavljanje javne usluge – sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja 

Općine Feričanci 

 

3. Vrsta postupka: 

Otvoreni postupak dodjele koncesije s ciljem sklapanja ugovora o koncesiji 

 

4. Evidencijski broj koncesije: 

K02/2018 

 

5. Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja i odvoza 

komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci 

Datum slanja: 09. srpnja 2018.g. 

Datum objave: 10. srpnja 2018.g. 

Broj objave: 2018/S 01K-0018096 

 

 

6. Procijenjena vrijednost nabave (koncesije): 

1.500.000,00 kuna (petogodišnja procijenjena vrijednost). 

 

7. Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 

13. kolovoza 2018.g. 

 

8. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda: 

 

1. RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac 

2. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje 



 

9. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude 

 KRITERIJ ZA ODABIR RAD d.o.o. EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

1 Najniža ukupna cijena ponude 80% 

Najniža ukupna cijena ponude / Ponuđena cijena ponude * 80 
246,33 / 246,33 * 80 = 

80,00 bodova 
246,33 / 375,00 * 80 = 

52,55 bodova 

2 Visina naknade za koncesiju 20% 

Iznos koncesijske naknade / Najviši ponuđeni iznos 

koncesijske naknade * 20 

40.500,00 / 40.500,00 * 20 = 

20,00 bodova 
38.200,00 / 40.500,00 * 20 = 

18,86 bodova 

UKUPNO BODOVANJE 

Konačni broj bodova za ponuditelja dobiva se zbrojem bodova po 

pojedinom kriteriju: 1 + 2  
100,00 71,41 

Cijena ponude izražena je s PDV-om, a odnosi se na mjesečni iznos naknade za sve usluge navedene u 

ponudbenom cjeniku ponuditelja. 

 

10. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude 

Rang Ponuda Bodovi 

1 RAD d.o.o. Đurđenovac 100,00 

2 EKO-FLOR PLUS d.o.o. 71,41 

 

11. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o 

poništenju, s obrazloženjem. 

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu nadležnom tijelu davatelja koncesije,  općinskom  

vijeću Općine Feričanci, donošenje Odluke o odabiru tvrtke RAD d. o. o. za komunalne 

djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac, kao najpovoljnijeg ponuditelja za 

dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja 

Općine Feričanci te dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza 

komunalnog otpada s područja Općine Feričanci. 

 

 Obrazloženje: 

 

 Postupak je dovršen, a na natječaj za pružanje predmetne javne usluge su stigle dvije 

ponude koje su potpune i pravovremene. 

Prema pristiglim ponudama i  sukladno analizi ponuda iz točke 9. i 10. utvrđeno je da ponuda 

ponuditelja  RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac, 

ostvaruje najveći broj bodova i  najpovoljniji je  ponuditelj. 

Stručno povjerenstvo za koncesiju preporučuje donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja u predmetnom postupku davanja koncesije  te dodjelu koncesije za obavljanje javne 

usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Feričanci tvrtci RAD d. o. o. za 

komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac. 

 

12. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 

21. kolovoza 2018.g. 

 

13. Ime prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda: 

 

Stručno povjerenstvo za koncesije: 

 

1.   Ivan Matulić,    – predsjednik Povjerenstva, 

2.   Damir Završki  - član   


