
Temeljem čl. 18. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 125/08), članka 11. 
st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09. i 79/09), čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' 
br. 05/10) te čl. 34. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09), 
Općinski načelnik Općine Kršan dana 12. svibnja 2010. godine objavljuje 
 
 

O B A V I J E S T  
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne  djelatnosti  

prijevoza pokojnika 
 na podru čju Op ćine Kršan 

 
 
 
1. Davatelj koncesije:  Općina Kršan, Kršan, Blaškovići 12, tel. 052 / 378 220, fax. 052 / 378 
223, e-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr 
 
2. Predmet koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 
 
3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području Općine Kršan što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe 
od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju. 
 
4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:  Općina Kršan  
 
5. Predvi đeni broj koncesija: četiri (4) koncesije 
 
6. Rok trajanja koncesije: četiri (4) godine 
 
7. Visina naknade za koncesiju: tisuću (1.000,00) kuna godišnje 
 
8. Jamstvo za ozbiljnost ponude (odre đena u apsolutnom iznosu, ne više od 5% 
procijenjene vrijednosti koncesije): Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 200,00 
kuna ponuditelj uplaćuje na žiro-račun Općine Kršan broj: 2402006-1821700003 - Proračun 
Općine Kršan s pozivom na broj 68 7706 – OIB s naznakom: ''Za nadmetanje – koncesija za 
prijevoz pokojnika''. 
 
9. Rok za predaju ponuda: trideset (30) dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u ''Narodnim novinama''  
 
10. Oblik, na čin izrade, sadržaj i na čin dostave ponuda:   
Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno 
vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, a stranice ponude se označavaju rednim 
brojem stranice kroz ukupan broj stranica,  
Ponuda se daje na priloženom obrascu koji čine sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, 
te se u istima obvezno popunjavaju svi traženi podaci. 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije 
(putem pisarnice) neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom postupka za davanje 
koncesije na koji se odnosi te s naznakom ''NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA KONCESIJU''. Na 
omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište odnosno ime i adresa ponuditelja. 
U ponudi su kandidati dužni naznačiti naziv odnosno ime, sjedište odnosno adresu, broj 
telefona, telefaksa, MB / JMBG, OIB, žiro račun i ostale osnovne podatke 
 
11. Rok valjanosti ponude : 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
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12. Adresa na koju se moraju poslati ponude, jezik i pismo na kojima ponude moraju 
biti napisane: Općina Kršan, Kršan, Blaškovići 12, hrvatski jezik i latinično pismo 
 
13. Osobni i financijski uvjeti koje moraju zadovol jiti ponuditelji te isprave kojima se 
dokazuje njihovo ispunjenje:  

Ponuditelj mora dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost u 
svezi s kaznenim djelima te da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te obveza prema Općini Kršan. 
 

1. Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja 
pravne i poslovne sposobnosti: 

a) Isprava o upisu u sudski (trgovački) ili obrtni registar kojom ponuditelj dokazuje: 
- da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije, 

      - da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, 
      - da se ne nalazi u postupku likvidacije, 
      - da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio. 

Izdavatelj ovog dokaza je nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo 
nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.  

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca 
od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 

 
2. Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 

subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u 
gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta 
sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.  

Dokaz je potrebno dostaviti u obliku izjave s ovjerenim potpisom kod javnog 
bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za 
sebe i za gospodarski subjekt.  

Dokaz (izjava) se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 
dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 

 
3. Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 

obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih državnih davanja – potvrda porezne 
uprave o stanju duga. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana 
od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 
 

4. Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih obveza prema Općini 
Kršan po bilo kojoj osnovi – potvrda Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema 
Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana 
od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 
 
14. Dokazi o stru čnoj i tehni čkoj sposobnosti:  
- izjava o raspoloživoj opremi, poslovnom prostoru te broju i strukturi zaposlenih, 
- referencu dosadašnjih poslova, tj. popis zaključenih ugovora o koncesiji u zadnje dvije 
godine, 
- izjava gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša 
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Svi dokazi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smiju biti stariji od 

trideset (30) dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim 
novinama''. 
 
15. Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditel ja: kriterij najviše 
ponuđene naknade za koncesiju 
 
16. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje ž albe te podatke o rokovima za 
podnošenje žalbe: Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se u skladu s 
propisima kojima se uređuje javna nabava. Žalba se podnosi davatelju koncesije, a izjavljuje 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 3 dana od bilo koje odluke, 
radnje i propuštanja davatelja koncesije. 
 
17. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje: Općina Kršan, Kršan Blaškovići 12, 
radnim danom, osobno, bez plaćanja naknade. 

 
18. Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:  ponuditelji će biti pismenim putem obaviješteni o 
vremenu i mjestu otvaranja ponuda. Svojstvo ponuditelja utvrđuje se temeljem potvrde 
Općine Kršan o preuzimanju dokumentacije za nadmetanje  
  
19. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije g ponuditelja:  najviše trideset (30) 
dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 
 
20. Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Kršan. 
Na temelju odluke o koncesiji, načelnik sklapa ugovor s izabranim korisnikom koncesije. 
 
 
KLASA: 947-03/10-02/3 
URBROJ: 2144/04-01-10-3 
Kršan, 12. svibnja 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 
 
Obavijest je objavljena u ''Narodnim novinama'' br. 61/2010 od 19. svibnja 2010. 

godine. 
Rok za dostavu ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije u ''Narodnim novinama''. 
 
 
 


