
 

 
 

                     
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 KLASA: 363-01/19-01/3 
 URBROJ: 2214/02-01-19-6 
 Hum na Sutli, 12. srpanj 2019.  
 

 
Na temelju članka 31.  Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 69/17) i članka 15. Statuta 
Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13 i 7/18), općinsko 
vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine donijelo je   

OBAVIJEST 
o namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnosti– crpljenja, odvoza i zbrinjavanja 
fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Hum na Sutli 

 
1. Davatelj koncesije: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli, OIB 61743726362, tel.: 
(049) 382-382, telefaks: (049) 341-095, e-pošta: pisarnica@humnasutli.hr u otvorenom postupku za 
dodjelu koncesije za javne usluge s objavom u Narodnim novinama. 

2. Predmet koncesije: crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih 
jama na području općine Hum na Sutli. 

3. Broj koncesija koje se dodjeljuju: 1 (jedna). 

4. Koncesija se dodjeljuje pravnoj ili fizičkoj osobi s registriranom djelatnošću crpljenja, odvoza i 
zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama. 

5. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: obavljanje crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz 
septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Hum na Sutli te njihovo zbrinjavanje na 
ovlaštenom pročistaču otpadnih voda. 

6. Mjesto obavljanja djelatnosti: područje općine Hum na Sutli.  

7. Rok trajanja koncesije: 5 (pet) godina 

8. Početna visina godišnje koncesijske naknade: 6.100,00 kuna. 

9. Ponuda mora sadržavati: 

a) naziv (ime, prezime i sjedište) adresu ponuditelja, dokaz o prebivalištu, odnosno izvod iz registra 
trgovačkog suda za pravnu osobu 

b) dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se dodjeljuje koncesija 
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c) dokaz o sposobnosti za ostvarivanje koncesije (broj djelatnika, tehnička opremljenost; broj vozila, 
potrebna odobrenja i certifikate i dr.) 

d) potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga odnosno ispunjenim obvezama plaćanja poreza i 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zapošljavanje 

e) izjavu o nekažnjavanju ovjerenu kod nadležnog tijela ili jednakovrijednu potvrdu sudskih ili 
upravnih tijela države sjedišta koju odgovorna osoba daje za sebe i pravnu osobu 

f) cijenu po vrstama pružanja usluga – cjenik,  

g) visinu i način plaćanja naknade za koncesiju  

h) dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude u iznosu od 305,00 kuna (5%). 

10. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim 
novinama. Nepravovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. 

11. Adresa na koju se moraju poslati ponude: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na 
Sutli. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Hum na Sutli u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za dodjelu koncesije za 
obavljanje crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na 
području općine Hum na Sutli – ne otvarati«. 

12. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik. 

13. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača: ekonomski najpovoljnija ponuda.   

14. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe: žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, a predaje naručitelju izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. 

15. O odabiru najpovoljnijih ponuda sudionici će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Naručitelj zadržava pravo poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije 
zaključivanja ugovora i pritom ne snosi nastale troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u 
nadmetanju, ni odgovornost prema odbijenim ponudama. 

16. Ova obavijest o namjeri davanja koncesije objavit će se u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči 
Općine Hum na Sutli te web stranici www.humnasutli.hr  Dokumentacija za nadmetanje i sve 
dodatne obavijesti se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Hum na Sutli. 

17. Datum dostave obavijesti Narodnim novinama: 03.09.2019. 

 

 
PREDSJEDNIK  

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
                     Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf. 
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