
 
          
                           
                 

REPUBLIKA HRVATSKA        
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                       Općinsko vijeće       
 
 
KLASA: UP/ I-363-02/16-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-16-1 
U Rokovcima,21. lipnja 2016. godine 
 
Na temelju članka 24. stavak 4.  Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 143/12), članka 12. 
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, 
donijelo je  

 
RJEŠENJE  

o odbijanju nevaljane ponude 
 
 

Ponuda ponuditelja Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnika Hrvoja Horvata iz Vinkovaca, 
Lj.Gaja 1c , OIB:55232200465, odbija se kao nevaljana. 
 
 

Obrazloženje 
 

Općina Andrijaševci objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Obavijest o namjeri davanja 
koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci, 
broj objave: 2016/S 01K-0008964, datum slanja: 25.4.2016., datum objave:26.4.2016.godine, 
evidencijski broj: K-1/2016 te je uz istu Obavijest objavljena i Dokumentacija za nadmetanje od 
22.4.2016.godine, KLASA: 363-02/16-02, URBROJ: 2188/02-01-16-5. 
Nadalje, utvrđeno je kako je u predmetnom postupku davanja koncesije do krajnjeg roka za dostavu 
ponuda odnosno do 25.5.2016. godine do 10:00 sati pristigla samo jedna ponuda i to ponuda ponuditelja 
Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnika Hrvoja Horvata iz Vinkovaca, Lj.Gaja 1c. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uputa o pravnom lijeku:  
Sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o koncesijama, protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, već se 
Rješenje može pobijati žalbom protiv odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka 
davanja koncesije. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
              Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
 
 
Dostaviti: 

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

 


