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          REPUBLIKA HRVATSKA
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                            OPĆINA TORDINCI
                               Općinsko vijeće
       
                                                                                                                                                             
KLASA: 372-01/22-02/1
UR.BROJ: 2196-27-01/1-22-4
Tordinci, 27.prosinca 2022. godine 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 
9/21) i članka 12. Javnog natječaja za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području 
Općine Tordinci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu zadovoljenja dijela potreba za 
električnom energijom Naručitelja, isporuke i proizvodnje električne energije, Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donosi 

O D L U K U
o prihvatu ponude

I.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na 
području Općine Tordinci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu zadovoljenja dijela potreba 
za električnom energijom Naručitelja, isporuke i proizvodnje električne energije, i prijedloga 
Povjerenstva za provedbu postupka davanja u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na 
području Općine Tordinci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu zadovoljenja dijela potreba 
za električnom energijom Naručitelja, isporuke i proizvodnje električne energije, kao najpovoljniji 
ponuditelj odabire se:

- SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska cesta 131, Osijek, OIB: 28260438524

II.
Zakup krovnih površina daje se u zakup na rok od 15 godina.
Za krovne površine zgrada navedenih u članku I. pod rednim brojem 4. i 8. Javnog natječaja, odabrani 
ponuditelj u obvezi je sklopiti Ugovor o isporuci električne energije iz integriranih sunčanih elektrana 
koje se nalaze na navedenim zgradama na razdoblje od 15  godina. 
Za krovne površine zgrada navedene u članku I. pod rednim brojem 1., 2., 3., 5., 6., i 7. Javnog 
natječaja, koristiti će se za proizvodnju električne energije i prodaju HROTE-u i/ili opskrbljivaču 
električne energije.

III.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja 
odabranog ponuditelja ili zajednice ponuditelja. 
Za korištenje krovnih površina zgrada javnih namjena navedenih u članku I. pod rednim brojem 1., 2., 
3., 5., 6., i 7. Javnog natječaja, odabrani ponuditelj je dužan plaćati zakupninu u iznosu od 10 % 
ukupnog mjesečnog prihoda koji ostvari ponuditelj za isporučenu električnu energiju, a temeljem 
ugovora o otkupu električne energije

IV.
Za korištenje krovnih površina zgrada javnih namjena navedenih u članku I. pod rednim brojem 4. i 8. 
Javnog natječaja, odabrani ponuditelj ne plaća zakupninu, a zakupodavac (Općina Tordinci) ostvaruje 
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pravo na cijenu električne energije umanjenu za postotak (%) sukladno ugovoru o isporuci električne 
energije iz integriranih sunčanih elektrana.

Obveza isporuke električne energije na rok od 15 godina za odabranog ponuditelja nastupa po 
dobivanju Dozvole za trajni rad za svaku pojedinu elektranu.

V.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje ugovora o zakupu krovnih 
površina i ugovora o isporuci električne energije iz integriranih sunčanih elektrana, kojim će se urediti 
prava i obveze zakupodavca (Općina Tordinci)  i odabranog ponuditelja.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Tordinci je dana 28.09.2022. godine u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Općine Tordinci 
objavila Javni natječaj za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Općine Tordinci 
radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu zadovoljenja dijela potreba za električnom 
energijom Naručitelja, isporuke i proizvodnje električne energije. 

U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda ponuditelja: SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska 
cesta 131, Osijek, OIB: 28260438524.

Povjerenstvo za provedbu postupka davanja u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na 
području Općine Tordinci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu zadovoljenja dijela potreba 
za električnom energijom Naručitelja, isporuke i proizvodnje električne energije, dana 31.10.2022.g. u 
08:00 sati, izvršilo je otvaranje pristiglih ponuda, razmotrilo ponude i dokaze, utvrdilo njihovu pravnu 
valjanost te utvrdilo je da ponuda ponuditelja SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska cesta 131, Osijek, 
OIB: 28260438524, sadržajno odgovara uvjetima Javnog natječaja, tj. zaprimljena ponuda sadržava 
svu propisanu dokumentaciju, utvrdilo njenu pravnu valjanost, te najpovoljnija sukladno uvjetima iz 
Javnog natječaja.

Stoga je na prijedlog Povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke.

                                                                                                                          REPUBLIKA HRVATSKA
                  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA TORDINCI        
      OPĆINSKO VIJEĆE

         PREDSJEDNIK

Dostaviti:
- SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska cesta 131, Osijek, OIB: 28260438524
- Pismohrana, ovdje


