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75. 

 
 Temeljem članka 11. stavak 5. Zakona o  
komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne novine" br. 
26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) 
članka 96. Zakona o općem upravnom postupku 
("Narodne novine" br. 47/09), članka 19. st. 2. Statuta 
Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 
06/09.) te čl. 14. i 15. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije na području Općine Kršan (''Službeno glasilo 
Općine Kršan'' br. 05/10), po provedenom ponovljenom 
postupku za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine 
Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici 
održanoj dana 15. prosinca 2010. godine donijelo 

 
O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
 za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika  
na području Općine Kršan 

  
1. Utvrđuje se da je temeljem Odluke općinskog 

načelnika Općine Kršan, KLASA: 022-04/10-01/9 
URBROJ: 2144/04-01-10-22 od 13. rujna 2010. godine 
proveden ponovljeni postupak za dodjelu 2 (dvije) 
preostale koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.  

Obavijest o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Općine Kršan objavljena je Službenom glasilu 
RH - ''Narodnim novinama'' br. 109/2010 dana 20. rujna 
2010. godine. 

 
 2. Slijedom provedenog postupka iz toč. 1. ove 

Odluke, pristigle su 2 (dvije) ponude, i to ponuda Obrta 
za pogrebne usluge i ostale djelatnosti u komunalnom 
gospodarstvu MOJ MIR 1990 Labin, Katuri 18, vl. 
Matija Paliska i ponuda Trgovačkog obrta 
CVJEĆARNA CAMELLIA Lupoglav, Lupoglav 22B, 
vl. Lorena Mandić, koje se ujedno utvrđuju kao 
najpovoljnije. 

 
3. Predmet koncesije je obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine 
Kršan što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle 
osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju. 

 
4. Koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine 
Kršan dodjeljuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine, 
računajući od dana njegova sklapanja. 

 
5. Naknada za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza pokojnika na području Općine Kršan, 
temeljem ponuda ponuditelja iz toč. 2 ove Odluke iznosi 
1.000,00 kn godišnje. 

 
6. Ugovor o koncesiji sklopiti će se sa Obrtom 

za pogrebne usluge i ostale djelatnosti u komunalnom 
gospodarstvu MOJ MIR 1990 Labin, Katuri 18, vl. 
Matija Paliska te Trgovačkim obrtom CVJEĆARNA 
CAMELLIA Lupoglav, Lupoglav 22B, vl. Lorena 
Mandić. 

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o 
koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 
dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja svakom ponuditelju.  

Ugovor u ime Općine Kršan sa najpovoljnijim 
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik Općine Kršan.  

 
7. Ova se odluka dostavlja najpovoljnijim 

ponuditeljima a objavit će se i u "Službenom glasilu 
Općine Kršan".   

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine 

Kršan, KLASA: 022-04/10-01/9 URBROJ: 2144/04-01-
10-22 od 13. rujna 2010. godine proveden je postupak – 
ponovljeni javni natječaj za dodjelu 2 (dvije) preostale 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području Općine Kršan. Obavijest o 
namjeri davanja koncesije objavljena je ''Narodnim 
novinama'' br. 109/2010 dana 20. rujna 2010. godine. 

Slijedom provedenog postupka pristigle su 2 
(dvije) ponude, i to ponuda Obrta za pogrebne usluge i 
ostale djelatnosti u komunalnom gospodarstvu MOJ 
MIR 1990 Labin, Katuri 18, vl. Matija Paliska i ponuda 
Trgovačkog obrta CVJEĆARNA CAMELLIA 
Lupoglav, Lupoglav 22B, vl. Lorena Mandić, obje u 
roku i potpune, prihvatljive, te su ujedno utvrđene i kao 
najpovoljnije. 

Naknada za obavljanje komunalne djelatnosti 
prijevoza pokojnika na području Općine Kršan, 
temeljem ponuda ponuditelja iz ove Odluke iznosi 
1.000,00 kn godišnje, a koja je ujedno i najniža 
(početna) naknada za obavljanje predmetne djelatnosti. 
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Slijedom gore iznesenog, ugovor o koncesiji 
sklopiti će se sa Obrtom za pogrebne usluge i ostale 
djelatnosti u komunalnom gospodarstvu MOJ MIR 1990 
Labin, Katuri 18, vl. Matija Paliska te Trgovačkim 
obrtom CVJEĆARNA CAMELLIA Lupoglav, Lupoglav 
22B, vl. Lorena Mandić. 

Također, davatelj koncesije ne smije potpisati 
ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje 
iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.  

Ugovor u ime Općine Kršan sa najpovoljnijim 
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik Općine Kršan.  

Slijedom svega gore iznesenog, odlučeno je kao 
u izreci. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke ponuditelji koji su sudjelovali 

u postupku mogu u roku 3 (tri) dana od dana primitka 
odluke o odabiru izjaviti žalbu Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, a koja se predaje 
naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom 
pošiljkom naručitelju u dovoljnom broju primjeraka za 
sve stranke postupka. Žalitelj je dužan istodobno jedan 
primjerak žalbe na isti način podnijeti i Državnoj 
komisiji. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 
KLASA: Up/Io–021-05/10-01/3 
URBROJ: 2144/04-05-10-1 
Kršan, 15. prosinca 2010. 

    
   Predsjednik 

   Općinskog vijeća 
 

   Zdravko Vidak, v.r. 
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