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             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA HLEBINE 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-02/11-01/04 
URBROJ: 2137/07-11-16 
Hlebine, 21. prosinca 2011. 
 

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 128/08), članka 12. 
stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 31. 
Statuta Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko 
vijeće Općine Hlebine na 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. donijelo je 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 
na području Općine Hlebine 

 
I. TVRTKI „PRIZMA VV“ d.o.o. Mali Otok 20, 48 317 LEGRAD, daje se koncesija za 

obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na 
području Općine Hlebine. 

II. Koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja  poslova skupljanja i odvoza komunalog 
otpada na području Općine Hlebine podrazumijeva skupljanje i odvoz kućnog 
komunalnog otpada skupljanje i odvoz glomaznog, metalnog otpada. 

III. Koncesija se daje na rok od 5 godina. Rok počinje teći od 1. veljače 2012. godine, a 
ističe 31. siječnja 2017. godine. 

IV. Godišnja koncesijska naknada iznosi 16.700,00 kuna (slovima: 
šesnaesttisućasedamstokuna) koju je koncesionar dužan plaćati u  jednom obroku u 
roku 60 dana od dana potpisivanja ugovora,   a sve ostale  godišnje koncesijske 
naknade dospijevaju na naplatu 12 (dvanaest) mjeseci po uplati prve. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Općina Hlebine započela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Hlebine objavom 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Hlebine 
objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 130 od 16. studenoga 2011. godine. U ostavljenom 
roku pristigle su dvije ponude, i to:  
 

1. „GKP KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130, 

2. „PRIZMA VV“ d.o.o. Mali otok, Mali otok 20, Legrad, OIB: 54428819781. 
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      Stručno povjerenstvo za koncesiju Općine Hlebine provelo je javno otvaranje pristiglih 

ponuda dana 19. prosinca 2011. godine u 10,00 sati o čemu je sastavljen Zapisnik.  
Nadalje, Stručno povjerenstvo za koncesiju pregledalo je i ocijenilo pristigle ponude na 

svojoj sjednici održanoj također 19. prosinca 2011. godine o čemu je sastavljen Zapisnik o 
pregledu i ocijeni ponuda. Nakon pregleda, analize i ocjene ponude, Stručno povjerenstvo za 
koncesiju utvrdilo je da su  ponuditelji dostavili svu traženu dokumentaciju i da u potpunosti 
zadovoljavaju uvjete iz dokumentacije za koncesiju.  

 
Temeljem kriterija najviše ponuđene naknade za koncesiju, najpovoljnija ponuda je 

ponuda ponuditelja  „PRIZMA VV“ d.o.o. MALI OTOK 20, LEGRAD, koji  je ponudio  16.700,00 
kuna godišnje naknade za koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području 
Općine Hlebine, pa se obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 
na području Općine Hlebine povjerava ponuditelju „PRIZMA VV“ d.o.o. MALI OTOK 20, LEGRAD. 
 

 
 Uputa o pravnom lijeku: 

 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave, Kneza Mutimira 5/I, 10000 ZAGREB. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili 
preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke uz 
istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave, u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke u postupku. 
 
 
             PREDSJEDNIK: 
         Miralem Alečković 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 

1. GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130, 

2. PRIZMA VV d.o.o. Mali otok, Mali otok 20, OIB: 54428819781. 

3. Pismohrana, ovdje. 
 
 
 
PRILOG: 
 
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 19. prosinca 2011. 
  


