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128.
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (NN, br.143/12), članka 12. točka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 –
pročišćeni tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 12. točka 1. Odluke o
određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 5/14), Odluke o objavi
Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i
trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica od 25. veljače 2015.
godine i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica,
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 15. sjednici održanoj 18.
sjednici održanoj 06. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije
za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
sa područja Općine Nova Bukovica
I.
1. Na temelju provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za
obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja
Općine Nova Bukovica, prihvaća se ponuda tvrtke, SLATINA KOM d.o.o., za komunalne
djelatnosti, Trg R. Boškovića 16/b, Slatina.
2. Ponuda tvrtke , SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg R. Boškovića
16/b, Slatina je pravovaljana, prihvatljiva i ispunjava sve uvjete iz objavljene Obavijesti o
namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica.
3. Osnova odabira ponude su prihvatljive cijene usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada, tehnička i kadrovska opremljenost i poslovni ugled ponuditelja.
Prihvatljiva je i godišnja naknada za koncesiju od 3.000,00 kuna.
4. Poslovi prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine
Nova Bukovica, temeljem koncesije obavljati će se na rok od 5 godina od dana potpisivanja
ugovora o koncesiji.
5. Obveze tvrtke SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg R. Boškovića
16/b, Slatina utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na rok od pet godina, u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu, Zakonom o koncesijama i ponudom sa pripadajućem
troškovnikom usluga, a koji će u ime Općine Nova Bukovica zaključiti Općinski načelnik.
6. Sastavni dio ove Odluke je Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada sa područja Općine Nova Bukovica na koje je izvršno tijelo Općine Nova Bukovica
daje suglasnost, sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
II.
Obrazloženje
Postupak javnog prikupljanja je proveden na temelju članka 21. Zakona o koncesijama
(Narodne novine broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
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(Narodne novine broj 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, i 144/12), članka 2. Odluke
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području
općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 5/14) i članka 40.
Statuta Općine nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i
1/15). Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza
i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica, objavljena je u
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ 11.06.2015. Rok trajanja
koncesije je 5 godina. Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna.
Utvrđeno je da su pristigle dvije pismene ponude i to od tvrtki:
- EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c, čiji
je predstavnik bio nazočan na javnom otvaranju ponuda.
- SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg R. Boškovića 16/b, Slatina Javno
otvaranje ponuda provedeno je 15. srpnja u 14,00 sati u prostorijama Općine Nova Bukovica.
Po otvaranju ponuda učinjen je zapisnik kojim se je konstatirala prisutnost
predstavnika ponuditelja tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.iz Oroslavlja, Mokrice 180/c kao i
elementi obadviju ponuda. Zapisnik je potpisan od strane članova Povjerenstva i
predstavnika prisutnog ponuditelja. Primjerak Zapisnika uručen je predstavniku ponuditelja,
EKO-FLOR-u PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c.
Ponude su pravovremeno dostavljene, a kod pregleda elemenata ponuda, utvrđeno je,
da su kompletirane sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Obojica Ponuditelja priložili su
isprave kojima se dokazuje ispunjenje:
- pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja
- financijske sposobnosti
- tehničke i stručne opremljenosti
- poslovni ugled ponuditelja-reference
Ponuditelji su priložili bilježnički ovjerene bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude kao i
izjave o dostavi jamstva za ozbiljnost ponude
Obadva Ponuditelja su ponudila naknadu za koncesiju u iznosu od 3.000,00 kuna
godišnje.
Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 5/14 i 1/15), i točci 21. Dokumentacije za nadmetanje za provođenje postupka
dodjele koncesije kriterij za odabir najpovoljnije ponude je „Ekonomski najpovoljnija
ponuda“ koja se odnosi na redoslijed vrijednosti slijedećih parametara:
1.
2.
3.
4.
5.

Najniža cijena usluga …………………………. 75 bodova
Tehnička sposobnost ………………………….. 10 bodova
Kadrovska sposobnost …………………………
5 bodova
Reference-poslovni ugled ponuditelja …………. 5 bodova
Visina naknade za koncesiju ……………………. 5 bodova
U k u p n o
100 bodova

75%
10%
5%
5%
5%
100%

U okviru navedenih parametara, analizirajući elemente zaprimljenih ponuda, primjenjujući
metodologiju iz natječajne dokumentacije, utvrđene su njihove bodovne vrijednosti kako slijedi:
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1. EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c
-

cijena usluga

TROŠKOVNIK (CIJENIK) USLUGA SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG
OTPADA

R.b.

Opis

3.

Domaćinstva
Posuda za otpad
120 L (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad
240 L (odvoz 2x
mjesečno)
Doplatna vrećica

R.b.

Opis

1.
2.

Jedinica
mjere

Broj
mjeseci

Mjesečna
cijena (kn)

PDV (kn)

Ukupno
(kn)

Mjesečno

12

42,40

10,60

53,00

Mjesečno

12

60,00

15,00

75,00

Komad

12

24,80

06,00

31,00

Jedinica
mjere

Broj
mjeseci

Mjesečna
cijena (kn)

PDV (kn)

Ukupno
(kn)

Mjesečno

12

50,40

12,60

63,00

Mjesečno

12

77,60

19,40

97,00

Mjesečno

12

250,40

62,60

313,00

Komad

12

1098,40

274,60

1373,00

1604,00

401,00

2005,00

Privreda
4.
5.
6.
7.

Posuda za otpad
120 L (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad
240 L (odvoz 2x
mjesečno)
Kontejner 1100 L
(odvoz 2x
mjesečno)
Kontejner 5 m³ (po
potrebi)
Ukupno (zbir svih
cijena)

- temeljem metodologije izračuna navedene u točci 21. stavku 1. Dokumentacije za
nadmetanje i u članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 1. najniža cijena, ponuditelj je ostvario 35
bodova.
- tehnička sposobnost
Provodeći metodologiju izračuna navedenoj u točci 21. stavku 2. Dokumentacije za
nadmetanje i u članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
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Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 2. tehnička sposobnost (opremljenost),
ponuditelj je ostvario 10 bodova.
- kadrovska sposobnost
Temeljem priložene Izjave o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti, metodologije izračuna
navedene u točci 21. stavku 3. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija
3. kadrovska sposobnost, ponuditelj je ostvario 5 bodova.
- reference, poslovni ugled ponuditelja
Temeljem priložene Izjave ponuditelja i priloženih potvrda korisnika usluga obavljanja
organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, metodologije izračuna
navedene u točci 21. stavku 4. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu
kriterija reference - poslovni ugled ponuditelja, ponuditelj je ostvario 5 bodova.
- visina naknade za koncesiju
Na osnovu ponuđene naknade za koncesiju u iznosu od 3.000,00 kuna, točke 9.
Dokumentacije za nadmetanje, metodologije izračuna navedene u točci 21. stavku 5.
Dokumentacije za nadmetanje, i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 5. visina naknade za koncesiju,
ponuditelj je ostvario 5 bodova.
Rekapitulirajući prethodno bodovanje ponude, tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. za
komunalne usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c, je ostvarila 60 bodova.
2. SLATINA KOMd.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina
- cijena usluga
TROŠKOVNIK (CIJENIK) USLUGA SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG
OTPADA
R.b.
1.
2.
3.

Opis
Domaćinstva
Posuda za otpad
120 L (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad
240 L (odvoz 2x
mjesečno)
Doplatna vrećica

Jedinica
mjere

Broj
mjeseci

Mjesečna
cijena (kn)

PDV (kn)

Ukupno
(kn)

Mjesečno

12

20,57

05,14

25,71

Mjesečno

12

41,14

12,29

51,43

Komad

12

04,00

01,00

05,00
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R.b.

Opis

4.

Posuda za otpad
120 L (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad
240 L (odvoz 2x
mjesečno)
Kontejner 1100 L
(odvoz 2x
mjesečno)
Kontejner 5 m³ (po
potrebi)
Ukupno (zbir svih
cijena)
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Jedinica
mjere

Broj
mjeseci

Mjesečna
cijena (kn)

PDV (kn)

Ukupno
(kn)

Mjesečno

12

20,57

05,14

25,71

Mjesečno

12

41,14

10,29

51,43

Mjesečno

12

240,00

60,00

300,00

Komad

12

279,40

69,85

349,25

646,82

161,71

808,53

Privreda

5.
6.
7.

Temeljem ponuđenog troškovnika, metodologije izračuna navedene u točci 21. stavku
1. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 1. najniža cijena, ponuditelj je
ostvario 75 bodova.
- tehnička sposobnost
Temeljem priložene izjave o tehničkoj opremljenosti, provodeći metodologiju izračuna
navedenoj u točci 21. stavku 2. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija
2. tehnička sposobnost (opremljenost), ponuditelj je ostvario 5 bodova.
- kadrovska sposobnost
Temeljem priložene Izjave o kadrovskoj sposobnosti, metodologije izračuna navedene u točci
21. stavku 3. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 3. kadrovska sposobnost,
ponuditelj je ostvario 5 bodova.
- reference, poslovni ugled ponuditelja
Temeljem priložene Izjave ponuditelja i priloženih potvrda korisnika usluga obavljanja
organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, metodologije izračuna
navedene u točci 21. stavku 4. Dokumentacije za nadmetanje i u članku 7. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija
reference - poslovni ugled ponuditelja, ponuditelj je ostvario 5 bodova.
- visina naknade za koncesiju
Na osnovu ponuđene naknade za koncesiju u iznosu od 3.000,00 kuna, točke 9.
Dokumentacije za nadmetanje, metodologije izračuna navedene u točci 21. stavku 5.
Dokumentacije za nadmetanje, i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 5/14 i 1/15), po udjelu kriterija 5. visina naknade za koncesiju,
ponuditelj je ostvario 5 bodova.
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Rekapitulirajući prethodno bodovanje ponude, tvrtka SLATINA KOM d.o.o., za
komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina , je ostvarila 95 bodova.
Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje
organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Nova
Bukovica, zaključilo je slijedeće:
Prema kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja „Ekonomski najpovoljnija ponuda“, u
postupku bodovanja i izračuna vrijednosti ponude prema razmjernim vrijednostima kriterija
za izbor najpovoljnije ponude, ponuditelj SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti,
Trg Ruđera Boškovića 16/b, je ostvario 95 bodova, za 35 bodova više od ponuditelja EKOFLOR PLUS.
Temeljem kriterija odabira „Ekonomski najpovoljnija ponuda“, prihvatljivija je ponuda tvrtke

SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina
Ponuda tvrtke SLATINA KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b,
Slatina, je pravovaljana, ispunjava sve uvjete iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije i
natječajne dokumentacije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica.
Stručno povjerenstvo je svoj zaključak podnijelo Općinskom načelniku na razmatranje
i daljnju proceduru, kako bi utvrdio konačni prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja te ga uputiti na raspravu i odlučivanje Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica.
Po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude od strane Općinskog Vijeća,
prava i obveze između Općine Nova Bukovica i tvrtke SLATINA KOMd.o.o., za komunalne
djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina, utvrdit će se Ugovorom o koncesiji sukladno
navedenim elementima te odredbama Zakona o koncesijama i Odluci o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova
Bukovica.
Ugovor o koncesiji sa odabranim ponuditeljem sklapa Načelnik Općine Nova
Bukovica na temelju Odluke o koncesiji koju je prihvatilo predstavničko tijelo Općine.
Na temelju prethodno navedenog, a sukladno članku 26. Zakona o koncesijama (NN,
br. 143/12), članka 12. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj
26/03, 82/04, 110/04, 178/04 – pročišćeni tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14
riješeno je kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 48. stavku 2. Zakona o koncesijama (NN 143/12), pravna zaštita o
postupku davanja koncesije provodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje javna nabava.
Protiv ove Odluke žalba se može izjaviti Državnoj komisiji u roku pet dana od zaprimanja
Odluke o odabiru.
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), žalba se predaje
naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom pošiljkom a istodobno se
jedan primjerak žalbe šalje Državnoj komisiji.
U slučaju da ponuditelj uloži žalbu, Općina Nova Bukovica će postupiti sukladno članku 154.
Zakona o javnoj nabavi.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: UP/I-311-02/15-01/03
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 06. kolovoza 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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129.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»NN» broj 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka
40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i
1/15). Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 06. kolovoza 2015. godine, donosi
SUGLASNOST
na ponuđeni cjenik organiziranog prikupljanja, odvoza i trajnog odlaganja komunalnog
otpada s područja Općine Nova Bukovica
I.
Tvrtki «SLATINA KOM» d.o.o. za komunalne djelatnosti, Slatina, Trg R. Boškovića
16/b daje se suglasnost na cijene organiziranog prikupljanja, odvoza i trajnog odlaganja
komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica navedene u cjeniku od 30. 04. 2015.
godine kao sastavnom dijelu Ponude za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i
trajnog odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Nova Bukovica.
II.
Suglasnost se daje na cijene usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada :
Red.
br.

NAZIV USLUGE

Jedinica Mjesečna
mjere
cijena u kn
bez PDV-a

PDV

Mjesečna
cijena u kn
sa PDV-om

mjesečno

20,57

5,14

25,71

mjesečno

41,14

10,29

51,43

komad

4,00

1,00

5,00

mjesečno

20,57

5,14

25,71

mjesečno

41,14

10,29

51,43

mjesečno

240,00

60,00

300,00

KOM

279,40

69,85

349,25

DOMAĆINSTVA
1.
2.
3.

Posuda za otpad 120 l (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad 240 l (odvoz 2x
mjesečno)
Doplatna vrećica
PRIVREDA

1.
2.
3.
4.

Posuda za otpad 120 l (odvoz 2x
mjesečno)
Posuda za otpad 240 l (odvoz 2x
mjesečno)
Kontejner 1100 l (odvoz 2x
mjesečno
KONTEJNER 5 M3 (PO POTREBI )

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica 197

III.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 311-02/15-01/03
URBROJ: 2189/09-02-15-7
Nova Bukovica, 06. kolovoza 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

130.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o sufinanciranju ljetovanja učenika s područja Općine Nova Bukovica
na otoku Čiovu u organizaciji Crvenog križa Slatina
I
Općina Nova Bukovica sufinancirati će ljetovanje dvoje učenika slabijeg imovinskog
stanja s područja Općine Nova Bukovica na otoku Čiovu u organizaciji Crvenog križa Slatina
od 26. srpnja do 04. kolovoza 2015. godine.
II
Općina Nova Bukovica sufinancirati će troškove ljetovanja dvoje učenika s područja
Općine Nova Bukovica u iznosu od 700,00 kuna po učeniku.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/15-01/16
URBROJ:2189/09-02-15-2
Nova Bukovica, 20. srpanj 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

___________________________________________________________________________
I Z D A V A Č : Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Tajnik općine
Godišnja pretplata: 100.00 kuna.
___________________________________________________________________________

