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OPĆINSKO VIJEĆE 

SADRŽAJ: 

1.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - davanju koncesije za obavljanje komunalnih 
djelatnosti pružanja usluga premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila 
za koja je dozvoljena blokada na području Općine Tučepi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), članka 10. 
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi ("Glasnik općine Tučepi" br. 2/10 i 
4/10)  i članka 32. Statuta Općine Tučepi ("Glasnik Općine Tučepi“ br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće 
Općine Tučepi, na 16. sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine, donijelo je 

                                                                             ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti 
pružanja usluga premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je 

dozvoljena blokada na području Općine Tučepi 

 

1. Odabire se HVIMAK – Makarska d.o.o., Podgorske skale 2c, 21300 MAKARSKA, kao najpovoljniji 
ponuditelj kojem će se dati koncesija za javnu uslugu, odnosno s kojim će Općina Tučepi sklopiti 
ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i 
parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Tučepi ( dalje u 
tekstu: Ugovor). 

2. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara utvrđena su u Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i 
parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Tučepi, 
objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem:  2015/S 01K-0021071 od 26. svibnja 
2015.,  Dokumentaciji za nadmetanje za obavljanje komunalnih djelatnosti premještanja nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine 
Tučepi ( dalje u tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) i nacrtu ugovora, koji je sastavni dio 
Dokumentacije za nadmetanje. 

3. Područje obavljanja djelatnosti koncesije je područje Općine Tučepi. 
 
4. Koncesija se daje na rok od četiri (4) godine. 
 
5. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji 
ponuditelj propisani su odredbom članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila („Narodne novine“ broj: 134/08). 
 
6. Iznos naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati je 7.600,00 kn     
( sedamtisućašeststotina ) kuna – godišnje. 
 
7. Odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije u 
roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju 
koncesije postala izvršna. 

 

 



8. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: 

Na temelju zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije 
od 2. srpnja 2015. godine, ocijenjeno je da je jedina pristigla ponuda ponuditelja HVIMAK - Makarska 
valjana, ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta koncesije i tehničkih specifikacija te udovoljava 
kriteriju najviše ponuđene naknade za koncesiju.  

9. Uputa o pravnom lijeku:  

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku u roku pet dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na 
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje 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. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija.  

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka nema pravo na žalbu u 
kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 
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