
              Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 26. Statuta Općine Podgora ("Glasnik 
Općine Podgora", br. 3/01 i 1/06) i članka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije ("Glasnik Općine Podgora", br. 1/03, 2/04 i 2/06.) 
Općinsko vijeće Općine Podgora, na 13. sjednici održanoj  20. prosinca  2010. godine, 
donijelo je

                                                      O  D  L  U  K  U
 
                    o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za davanje koncesije 
         za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na
         parkiralištima i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

                                                          Članak 1.
               Općina Podgora objavit će javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje 
komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i premještanja 
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Podgora.
               Sadržaj koncesije je gospodarsko korištenje parkirališta na području Općine
Podgora za pružanje usluga parkiranja vozila i obavljanje poslova premještanja nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Podgora. 

Koncesija se daje na rok od 2 godine (2011. – 2012. godine)

članak 2.
Predmet koncesije su parkirališta ma području Općine Podgora, i to;

1. parkiralište na Trgu don Mihovila Pavlinovića u Podgori, s naplatnom kučicom s 111 
parkirna mjesta.

2. parkiralište Kokićevi u Podgori  s 38 parkirna mjesta (42 ukupno, a 4 zadržava Općina 
Podgora za svoje potrebe).

3. parkiralište Korito i Punta Čaklje s 20 parking mjesta
4. parkiralište Žanjeva u Igranima s 122 parkirna mjesta
5. parkiralište Drašnice s 250 parking mjesta
6. parkiralište Točanovica u Podgori kapaciteta 6 autobusa

Unutar parkirališta koncesionar je dužan osigurati pretplatnička parkirališna mjesta za 
građane, i to;

1. na parkiralištu Trg don Mihovila pavlinovića, 30 parkirališnih mjesta
2. na parkiralištu Žanjeva u Igranima, 40 parkirališnih mjesta
3. parkiralište Drašnice, 250 mjesta

Unutar parkirališta na Trgu don Mihovila Pavlinovića koncesionar je dužan osigurati 
prostor za kulturne manifestacije. 

Članak 3.
Predmet koncesije nije dio parkirališta Žanjeva u Igranima koji koristi za potrebe 

lučice - vlaka.



Članak 4.
Uvjeti i način korištenja predmeta koncesije utvrđeni su Odlukom o uvjetima i načinu 

korištenja parkirališta na području Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 7/10) i Odluci o 
premještanju i blokadi nepravilno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine 
Podgora (Glasnik Općine Podgora 3/03 i 4/06) i to;

1. cijene parkiranja vozila na parkiralištima i radno vrijeme parkirališta
2. cijene pretplatničkih parkirališnih mjesta
3. troškovi premještanja i blokade nepravilno zaustavljenih i parkiranih vozila

Ukoliko tijekom trajanja koncesije dođe do promjene cijene iz prethodno spomenutih Odluka 
od strane Općine Podgora iznos naknade za koncesiju biti će proporcionalno usklađen (u 
postocima) s postotkom promjene cijene parkiranja i premještanja vozila.

Članak 5.
Na parkiralištima je zabranjeno parkiranje kamp prikolica, kamiona i autobusa.
Iznimno je dopušteno parkirane kamiona i autobusa na parkiralištu Žanjeva.

Članak 6.
Sve troškove  pripreme parkirališta i održavanja parkirališta i opreme snosi odabrani 

koncesionar.

Članak 7.
Odabrani koncesionar je dužan opremiti parkiralište Žanjeva u Igranima i na Trgu don 

Mihovila Pavlinovića elektronskim ulazno izlaznim rampama, te parkiralište Žanjeva u 
Igranima i pripadajućom kućicom za naplatu.

Nadalje odabrani ponuditelj je dužan na parkiralištu Kokićevi postaviti opremu za 
naplatu parkiranja putem automata (mogućnost naplate na kovani novac).

Članak 8.
U svrhu obavljanja premještanja nepropisno parkiranih vozila ponuditelj mora 

dokazati da raspolaže s slijedećom opremom;

 -  najmanje jedno specijalno vozilo za odvoz vozila s odgovarajućom opremom koje može 
premjestiti svako vozilo ukupne mase do 2.500,00 kg

-   najmanje jedno specijalno vozilo za odvoz vozila s odgovarajućom opremom koje po 
dimenzijama nije šire od 2.00 m ni duže od 5,00 m a u svrhu rada u uskim ulicama

-  opremu za uspostavu video linka s Policijskom postajom Makarska u svrhu dobivanja 
dopuštenja za premještanja vozila

članak 9.
Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, dokazi koje je potrebno dostaviti:

a)  Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
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Gospodarski subjekt je u svrhu dokaza pravne i poslovne sposobnosti dužan podnijeti izvadak 
iz registra trgovačkog suda ili iz obrtnog registra iz kojih je vidljiva registrirana djelatnost 
koja je predmet ovog nadmetanja. U slučaju da se navedeni dokazi ne izdaju u zemlji sjedišta 
gospodarskog subjekta isti je dužan dostaviti odgovarajuću izjavu s ovjerom potpisa kod 
nadležnog tijela. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od šest mjeseci do 
dana slanja objave, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
b)  Dokaz o nekažnjavanju

- dokaz ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika da ponuditelju kao pravnoj osobi i osobi 
ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena 
djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje i davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, 
protuzakonito posredovanje, primanje i davanje mita, prijevara, računalna prijevara,, prijevara 
u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
Napomena: traženi dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana 
slanja objave javnog nadmetanja

c)  Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti

Gospodarski subjekt je dužan podnijeti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, potvrdu porezne 
uprave o stanju duga ili istovjetne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog 
subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave, a kako bi dokazao da je 
ispunio obavezu plaćanja svih dospjelih poreznih obaveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, te drugih državnih davanja.
Gospodarski subjekt dužan je dostaviti i:
Bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo 
objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, te dokument izdan od 
bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog 
subjekta (npr. BON1, BON2 ,SOL i sl.) – u izvorniku ili ovjerena preslika, a iz kojih je 
vidljivo da ima 0 dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci od dana sastavljanja obrasca.

d)  Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Svi navedeni dokazi tehničke i stručne sposobnosti dostavljaju se u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici.

Minimalno jednu potvrdu o urednom ispunjenju posla koji je predmet ovog 
nadmetanja (parkirališta i premještanje nepropisno parkiranih vozila) u posljednje tri godine.

Ovjerenu  izjavu da raspolaže opremom navedenom u članku 8. ove Odluke te da će 
opremiti parkirališta sukladno člancima 6. i 7. ove Odluke. 

Članak 10.
Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja

Jamstvo za ozbiljnost ponude – jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje 
ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza 
o sposobnosti – bankovna garancija ili vlastita akceptirana mjenica s mjeničnim očitovanjem, 
''bez protesta'', na iznos od 10.000,00 kn.                    
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Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude, a nedostatak 
takva dokaza neotklonjiv je nedostatak. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u 
zakonskom roku nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka.

Jamstvo za uredno ispunjenje posla/instrument osiguranja naplate naknade za 
koncesiju – prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj je dužan dostaviti 
ovjerenu bjanko zadužnicu – «do 500.000,00 kn».

Dokaz o osiguranju i pokriću odgovornosti iz djelatnosti.

Članak 11.
Kriterij odabira najpovoljnijeg ponuditelja je najviše ponuđeni iznos naknade za 

koncesiju. 

Članak 12.
Početni iznos naknade za koncesiju je 150.000,00 kn.

Članak 13.
Ova Odluka će se objaviti u Glasniku Općine Podgora i stupa na snagu danom objave.

OPĆINA PODGORA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05//10-01/1052
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 20.12.2010

                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                   Stjepan Vela
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