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PREDMET:  DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA       

CESTOVNIM VLAKOM (TRASA: GOLI OTOK) 

 
 
 

 Sukladno članku 37. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske 

županije» broj 8/18 i 35/18) i članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinskom vijeću Općine Lopar dostavlja se 

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za prijevoz putnika cestovnim vlakom (trasa: Goli 

otok). 

 Jedinstveni upravni odjel je na temelju Odluke o pokretanju postupka davanja 

koncesije za prijevoz putnika cestovnim vlakom na području Golog otoka, KLASA: 363-

03/19-01/01, URBROJ: 2169/02-03/1-19-04, od 02. travnja 2019. godine, a sukladno 

Zakonu o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) pokrenuo postupak dodjele 

koncesije za prijevoz putnika cestovnim vlakom, trasa: Goli otok. 

 U postupku dodjele koncesije kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda. 

 Do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljena je 1 (jedna) ponuda i to ponuda 

ponuditelja „Moby Dick“ vl. Mladen Škapul, Lopar 493, sjedište obrta: Lopar 610D. 

 Ponuda je sukladno zakonskim obvezama pregledana, analizirana i ocijenjena, što 

je vidljivo iz priloženog zapisnika ovoj odluci. Utvrđeno je da je ponuda valjana, potpuna 

i prihvatljiva za davatelja koncesije. 

 Slijedom svega navedenog stručno povjerenstvo Općine Lopar je predložilo da se 

ponuda ponuditelja „Moby Dick“, vl. Mladen Škapul, Lopar 493, sjedište obrta: Lopar 

610D prihvati te da se sklopi ugovor o davanju koncesije.  

 

         

Općinski načelnik 

Josip Borić 

 
 



Na temelju odredbi članka 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka 19. Statuta 

Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 8/18, 35/18), članka 1. Plana 

davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu (Službene novine Primorsko-goranske 

županije, broj: 2/19 i 6/19) Općinsko vijeće Općine Lopar donosi 

 

O D L U K U 
o dodjeli koncesije  

za prijevoz putnika cestovnim vlakom (trasa: Goli otok) 
 

I Naziv davatelja koncesije:  OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 Lopar, OIB 55776600209 

II Broj odluke i datum donošenja odluke: Odluka o pokretanju postupka davanja koncesije za 
prijevoz putnika cestovnim vlakom (trasa: Goli otok), KLASA: 363-03/19-01/01, 
URBROJ:2169/02-03/1-19-  04, 02. travnja 2019. godine 

  III Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja: „MOBY DICK“ vl. Mladen Škapul, Lopar 493, 
51281 Lopar (sjedište obrta: Lopar 610D) 

IV Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara: Naručitelj će po izvršnosti ove 
odluke s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o koncesiji za prijevoz putnika cestovnim     

VI Područje obavljanja djelatnosti koncesije: Općina Lopar (Goli otok) 

VII Rok na koji se daje koncesija: 5 godina, počevši od datuma sklapanja ugovora do zaključno 
31.12.2023. godine. 

VIII Posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani 
 najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona: nije 
 primjenjivo u ovom postupku dodjele koncesije. 

IX Iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju 
 će koncesionar plaćati: 5.026,00 kuna godišnje. 

X Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva iz članka 
 39. ovoga Zakona, obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: nije 
 primjenjivo u ovom postupku dodjele koncesije. 

XI Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ponuda je jedina pristigla te 
 ekonomski najpovoljnija i u cijelosti valjana. 
 
XII Vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji: Koncesionar je obvezan  

prilikom sklapanja ugovora predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede 

ugovornih obveza. Jamstvo se predaje u obliku bjanko zadužnice solemizirane kod javnog 

bilježnika u visini od 10% od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). 

XIII Uputu o pravnom lijeku: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih 
 prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje 
 Državnoj komisiji. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem 
 ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem 
 međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Istodobno s 



 dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju 
 na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od primitka odluke o odabiru. Žalba 
 mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi. 

XIV Ova odluka dostavlja se s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i detaljnom analizom 
 ponuda, svakom ponuditelju u postupku, na dokaziv način, te se objavljuje u Elektroničkom 
 oglasniku koncesija Republike Hrvatske. 

 
KLASA: 363-03/19-01/01 

URBROJ: 2169/02-03/1-19-07 

Lopar,                       2019. godine 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dino Ivanić, bacc.oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



              
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOPAR 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Lopar,  

 

 

 Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj 19. sjednici održanoj dana __________2019. 

godine, donijelo je slijedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

I. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Lopar sklopi ugovor o koncesiji za 

prijevoz putnika cestovnim vlakom (trasa: Goli otok) s „MOBY DICK“ vl. Mladen Škapul, 

Lopar 493, 51281 Lopar (sjedište obrta: Lopar 610D). 

 Ugovor se sklapa kao rezultat provedenog postupka objavljivanja koncesije u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 01K-0015819. 

 

 

II. 

 Zaključak se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar na daljnje 

provođenje. 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Lopar 

Predsjednik 

Dino Ivanić, bacc.oec. 

 

 

 
 
 


