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12.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ br. 87/08), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) a u svezi s člankom 10. točke 3. Pravilnika o
postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i podru čne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09, 139/10) i članka 32. Statuta Općine
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br.
02/09 i 02/13), na sjednici Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica
održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, donosi se

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica
Članak 1.
U Odluci o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica
donešene na Općinskom vijeću dana 26. siječnja 2015. godine KLASA:011-01/15-01/13,
URBROJ: 2167/06-01-15-03, u Članku 3. dodaje se:
KAMATNA STOPA: 4,0 % godišnje na iznos kredita
NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA: 1,0 % na iznos odobrenog kredita
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti za zaduživanje Vlade
Republike Hrvatske, a objavit će se u Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci.

KLASA: 011-01/15-01/15
URBROJ: 2167/06-01-15-02
Kaštelir-Castelliere, 30. ožujak 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S. DOMENICA
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
Aldo Krizmanić v.r.
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13.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' br. 143/12.),
članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03. - pro čišćeni
tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.), članka
32. Statuta Općine Kaštelir- Labinci (''Službene novine'' Općine Kaštelir- Labinci br. 02/09. i
02/13.) i članka 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir Labinci (''Službeni novine'' Općine Kaštelir- Labinci br.2/14.),Općinsko vijeće Općine
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica na svojoj sjednici održanoj dana 30. Ožujka
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Općine Kaštelir- Labinci
evidencijski broj: K01/2015
I
Podaci o Davatelju koncesije:
Općina Kaštelir – Labinci -Castelliere – S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, OIB:
92974209181
Odgovorna osoba naručitelja: načelnik Enio Jugovac
II
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir – Labinci-Castelliere – S.Domenica i
prijedloga Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire
se:
naziv
sjedište
OIB

D.I.M.Š.O. d.o.o.
Mavrinci 24/5, 51 219 Čavle
OIB: 78647145866
III

Vrsta i predmet koncesije je koncesija za javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir – Labinci - Castelliere – S.Domenica.
IV
Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije utvrđuje se kako slijedi:
 područje obavljanja djelatnosti koncesije je Općina Kaštelir-Labinci -Castelliere-S.
Domenica

Priroda i opseg obavljanja djelatnosti koncesije obuhvaća:
 provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i ure đaja za loženje,
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obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i ure đaja za loženje,
čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti
dimnjaka i uređaja za loženje
V

Rok na koji se daje koncesija je 5 godina sukladno članku 4. Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir - Labinci (''Službeni novine'' Općine
Kaštelir- Labinci br.2/14.)
VI
Osnovna prava i obveze davatelja koncesije su :
–
–
–
–

davatelj koncesije ima pravo u svakom trenutku, tijekom trajanja ugovornog odnosa,
uvid u način obavljanja dimnjačarskih poslova, naplatu, obračun i cijene usluge te u
svezi s time ima pravo tražiti izvješće od koncesionara
kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima odre đenima u dokumentaciji
za nadmetanje i odabranom ponudom
da vrši nadzor nad obavljanjem koncesije,
da upozorava koncesionara na uočene nedostatke te može zahtijevati da usluge budu
izvršene u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji, i to isklju čivo pismenim putem

Osnovna prava i obveze koncesionara su:
–
–

–
–
–

da izvrši usluge (dimnjačarske poslove) sukladno kvaliteti, karakteristikama, cijeni i
količini navedenim u ponudi i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, koji svi čine
sastavni dio Ugovora o koncesiji.
da najmanje jedanput godišnje, a prema zahtjevu i više puta dostavi davatelju
koncesije izvješće o svom poslovanju, vezano za obavljanje dimnjačarskih poslova,u
kojem je najmanje obvezan navesti: ukupan broj dimnjaka, ukupan broj korisnika na
kruta goriva i plinska trošila, ukupnu specifikaciju usluga po stavkama troškovnika,
prikaz ukupno naplaćenih usluga po stavkama troškovnika iskazan u apsolutnom
iznosu i postotku.
redovito plaćati naknadu za koncesiju,
obavljati djelatnost po načelu dobrog gospodarstvenika,
da u slučaju potrebe promjene cijena usluga iz cjenika koji čini sastavni dio ugovora o
koncesiji, a sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama
Zakona o koncesijama, dužan je pribaviti prethodnu suglasnost predstavničkog tijela
davatelja koncesije. Zahtjev za promjenu cijena usluge mora biti obrazložen.
VII

Koncesijska naknada je izražena u varijabilnom iznosu u visini od 10% godišnje od neto
naplaćenog iznosa za obavljene usluge.
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Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će
pripadajuću zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se ugovorom o koncesiji, sukladno
dokumentaciji za nadmetanje.
VIII
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji,
kojim će se urediti prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana
dostave ove Odluke ponuditelju, odnosno najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je
odluka o davanju koncesije postala izvršna.
IX
Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju koncesije
jamstvo osiguranja naplate naknade za koncesiju koja može nastati zbog neispunjenja obveza
iz ugovora o koncesiji, sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko Koncesionar ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji
neće biti sklopljen.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica donijelo je Odluku o
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir - Labinci (''Službeni novine''
Općine Kaštelir- Labinci br.2/14.)
U Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2015/S 01K-0004676 od 06. veljače
2015. godine; datum slanja objave: 05. veljače 2015. godine, objavljena je Obavijest o
namjeri davanja koncesije sukladno članku 19. stavku 1. i članku 21. Zakona o koncesijama.
U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 5 godina, uz primjenu kriterija
ekonomski najpovoljnije ponude.
Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigle su dvije ponude i to ponude ponuditelja:
r.
br.
1
1.

2.

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja
2
Zajednica ponuditelja: DIMNJAČAR DOKA
j.d.o.o.,Novi Vinodolski, Krasica 2 OIB:89842247569
i
USLUŽNI OBRT DIMNJAČARSTVO – ZAGREB,
Bratovština14 , Zagreb, OIB:22623207227
D.I.M.Š.O. d.o.o.
Mavrinci 24/5, 51 219 Čavle
OIB: 78647145866

Stručno povjerenstvo za postupak davanja koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno
povjerenstvo) utvrdilo je da je ponuda ponuditelja D.I.M.Š.O. d.o.o. Mavrinci 24/5, 51 219
Čavle, OIB: 78647145866, valjana, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja ,a
prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i najpovoljnija sukladno članku 25. stavku
1. točki 1. Zakona o koncesijama.
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Stručno povjerenstvo također je utvrdilo da je ponuda zajednica ponuditelja: DIMNJA ČAR
DOKA j.d.o.o., i USLUŽNI OBRT DIMNJAČARSTVO – ZAGREB, temeljem članka
24.st.6.Zakona o koncesijama nevaljana i to iz slijedećih razloga:
1.nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje (nepravilno ispunjen ponudbeni
list za zajednicu ponuditelja, troškovnik nepravilno ispunjen)
2. ispunjava uvjete za isključenje ponuditelja (izvornik Izjave o nekažnjavanju za Dimnjačar
Doka j.d.o.o. je bez datuma)
3.nije dokazana sposobnost ( nije dostavljen popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u
kojoj je započeo postupak davanja koncesije i tijekom 3 godine koje prethode toj godini (traži
se dokaz o izvršenju najmanje jednog ugovora, a može i više) sa drugim davateljima
koncesije u smislu Zakona o koncesijama, i nije priložena niti jedna potvrde druge ugovorne
strane o zadovoljavajućem izvršenju predmetne usluge).
Stručno povjerenstvo stoga predlaže da Općinsko vijeće pozivom na članak 26. Zakona o
koncesijama donese Odluku o davanju koncesije ponuditelju D.I.M.Š.O. d.o.o. , za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir –
Labinci , Castelliere – S.Domenica
Razlozi za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, najpovoljnija ponuda je ekonomski
najpovoljnija ponuda. Ocjenjivanje ponude izvršeno je prema kriterijima, vezanih uz predmet
koncesije, s razmjerima vrijednosti:
1. cijena usluge za krajnje korisnike
(ukupan zbroj jediničnih cijena označenih pod r.br.1.-6. na Obrascu ponude)
= 60%
2. visina koncesijske naknade (izražena u postotku)
=
40%
Nakon ocjenjivanja ponude prema propisanim kriterijima, izvršeno je rangiranje valjanih
ponuda, kako slijedi:
broj
broj bodova
bodova
po kriteriju
temeljem
sveukupni
naziv, adresa, sjedište i OIB
cijena
ran
r.
ponuđene zbroj bodova
ponuditelja
g
br.
usluge za
visine
po kriterijima
krajnje
koncesijsk
korisnike
e naknade
1
2
3
4
5
6
D.I.M.Š.O. d.o.o.
1. Mavrinci 24/5, 51 219 Čavle
60,00
40,00
100,00
1
OIB: 78647145866
Temeljem navedenog, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je najpovoljniji
ponuditelj
D.I.M.Š.O. d.o.o.Mavrinci 24/5, 51 219 Čavle ,OIB: 78647145866, pa je stoga odlučeno kao
u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
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Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke,
a dostavlja se neposredno ili putem pošte, preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku 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 na čin.
KLASA: UP/I 011-01/15-01/15
Urbroj: 2167/06-01-15-03
Kaštelir - Castelliere, 30. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S. DOMENICA
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
Aldo Krizmanić v.r.
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14.

Na temelju članka 32. Statuta Statuta Op ćine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica
(“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br. 02/09 i 02/13), na sjednici Općinskog vijeća
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica održanoj dana 30. ožujka 2015. godine,
donosi se
ODLUKA
o skraćenom postupku za prestanak udruge – gašenju udruge Lokalna akcijska grupa
– LAG Poreština
Članak 1.
Općina Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica
(u daljnjem tekstu: Općina)
zajedno s ostalim članovima LAG-a “Poreština” pristupa skraćenom postupku za prestanak
udruge Lokalna akcijska grupa Poreština (u daljnjem tekstu: LAG).
LAG prestaje postojati zbog pristupanja jedinica lokalne samouprave LAG-a
Poreštine, LAG-u Središnje Istre i LAG-u Sjeverna Istra, u skladu sa smjernicama Programa
ruralnog razvoja 2014-2020 o ustroju, broju certificiranih LAG-ova i njihovom podru čju
djelovanja.
Članak 2.
Udruga LAG Poreština nema obveza, prava niti imovine. Obveze proizašle iz
skraćenog postupka za prestanak udruge članice LAG-a Poreština dijele u jednakim
omjerima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Op ćine KaštelirLabinci.
KLASA: 011-01/15-01/15
URBROJ: 2167/06-01-15-04
Kaštelir-Castelliere, 30. ožujak 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S. DOMENICA
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
Aldo Krizmanić v.r.
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15.

Na temelju članka 32. Statuta Statuta Op ćine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica
(“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br. 02/09 i 02/13), na sjednici Općinskog vijeća
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica održanoj dana 30. ožujka 2015. godine,
donosi se
ODLUKA
o pristupanju Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica
LAG-u Sjeverna Istra
Članak 1.
Općina Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica (u daljnjem tekstu: Općina) pristupa
postupku učlanjenja u LAG-u Sjeverna Istra u skladu sa smjernicama Programa ruralnog
razvoja 2014-2020 o ustroju, broju certificiranih LAG-ova i njihovom području djelovanja.
Učlanjenje iz st. 1. provesti će se nakon što iz Registra udruga bude brisan LAG
Poreštine.
Članak 2.
Općina, kao član LAG-a Sjeverna Istra, ima pravo birati i biti biran u sva tijela LAGa, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i
imovini LAG-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim
aktima LAG-a.
Članak 3.
Za predstavnika Općine u Lokalnoj akcijskoj grupi Sjeverna Istra imenuje se Enio
Jugovac, načelnik Općine.
Predstavnik ima zadatak sudjelovati u aktivnostima vezanim za u članjenje
Općine u LAG Sjeverna Istra i djelovanju LAG-a Sjeverna Istra (predlaganje i provedba
programa edukacije, pomoć u kandidiranju na Natječaje, određivanje strategije i vizije LAG-a
Sjeverne Istre), a sve u cilju unapređenja kvalitete i standarda života u ruralnom prostoru na
kojem LAG Sjeverne Istre djeluje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Op ćine KaštelirLabinci.
KLASA: 011-01/15-01/15
URBROJ: 2167/06-01-15-05
Kaštelir-Castelliere, 30. ožujak 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S. DOMENICA
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
Aldo Krizmanić v.r.
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