
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TKON 
KLASA: 363-02/14-01/3 
URBROJ:2198/32-14-8 
Tkon, 07. srpnja 2014. godine 

 

Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj: 143/2012.),  članka 11. 
stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.  36/95., 70/97., 128/99.,  
57/2000.,  129/2000.,  59/2001.,  26/2003.,  82/2004.,  110/2004.,  178/2004.,  38/2009.,  
79/2009.,  153/2009.,  49/2011.,  84/2011., 90/2011.,  144/2012.,  94/2013. i 153/2013.), 
članka 9.  Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tkon („Službeni glasnik 
Zadarske županije, broj 07/2012. i 17/2013.)  i  članka 46.  Statuta Općine Tkon („Službeni 
glasnik Zadarske županije, broj 06/2013.), Načelnik Općine Tkon objavljuje 
 

OBAVIJEST 
O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE 

DJELATNOSTI – PREUZIMANJE I PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU 
OPĆINE TKON 

 
 
 
 
1.  a) Naziv davatelja koncesije: OPĆINA TKON 
 

b) Adresa: Mulina 7, 23212 Tkon 
 
c) Telefon: 023/285-295; Telefaks: 023/285-304; Web adresa: www.tkon.hr; 
   e-mail: otkon@tkon.hr    
 
d) MB: 2547350; OIB: 71211305734 

 
 
2.  a) Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za javne usluge, za komunalne djelatnosti 

b) priroda i opseg djelatnosti koncesije: 
- koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 

području Općine Tkon, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti 
do mrtvačnice i od mrtvačnice do kuće umrlog. 
 

c) Mjesto/područje obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Tkon.  
 
d) Broj koncesija koje se dodjeljuju: 1 
 
e) Rok trajanja koncesije: 4 godine od dana potpisa Ugovora o koncesiji. 
 
f) Procijenjena vrijednost koncesije: 4.000,00 kuna  
 



g) Naknada za koncesiju: postotak od ostvarenog godišnjeg prihoda od djelatnosti 
prijevoza pokojnika. 

    Minimalna naknada: 17 % od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti 
koncesije na području Općine Tkon. 

 
3.  a) Rok za dostavu ponude: 08. kolovoza 2014. godine do 12:00 sati. Ponuda mora 
stići na naznačenu adresu u navedenom roku bez obzira na način dostave. Nepravodobno 
prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 
b) Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati i dopunjavati svoju 

ponudu.  
 
c) Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon 

s naznakom "ne otvaraj-Ponuda za koncesiju za preuzimanje i prijevoz pokojnika na području 
Općine Tkon". 
 
Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena. 

 
d) Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik, latinično pismo. 
 

 e) Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održati će se dana 08. 
kolovoza  2014. godine u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Tkon, Mulina 7, Tkon. U 
obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene unutar roka za dostavu ponuda. Davatelj 
koncesije zadržava pravo da Odlukom poništi postupak davanja koncesije nakon isteka roka 
za dostavu ponuda u slučajevima predviđenim u čl. 28. Zakon o koncesijama (NN br. 
143/2012.). 
 
 

4. Razlozi isključenja ponuditelja:  

Davatelj koncesije će isključiti ponuditelja:  

4.1.  ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela 
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 
subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 



davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. i 143/12.), 

 Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi za sudjelovanje dostavlja 
izjavu (Obrazac 1). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Izjava 
ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije. 

4.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko 
i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije 
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne 
nagodbe), 

 Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi  za sudjelovanje 
dostavlja: 

a)  potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 
dana početka postupka davanja koncesije, ili 

b)  važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, 
ako se ne izdaje potvrda iz točke a) ovog stavka, ili 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili 
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s 
ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana 
početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje 
potvrda iz točke a) ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke b) ovog stavka.  

4.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom. 

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice 
pojedinačno. 

4.  Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, financijske, tehničke i stručne sposobnosti 
te dokazi i podaci kojima ponuditelj dokazuje ispunjenje tih uvjeta: 

 
Davatelj koncesije od ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza pravne i poslovne 
sposobnosti: 

 
4.1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 
sjedišta gospodarskog subjekta.  Upis u registar se dokazuje odgovarajućim izvodom, a 
ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) 
mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
Izvod ili izjava prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika. 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 
sposobnost iz točke 4.1.1. 

4.2. Financijska sposobnost 

U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelj dostavlja: 

 



4.2.1. Dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2 ) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga 
financijska institucija),  a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost. 

 

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu 
poslovni račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi. 
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih 
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju 
gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne 
resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, 
zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih 
subjekata.  

 

4.3. Tehnička i stručna sposobnost 

 

U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti 

 

a)  Izjava o kadrovskoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije. 
Izjava treba sadržavati podatke o broju zaposlenika koji će obavljati poslove koji su 
predmet koncesije i o njihovim kvalifikacijama (Obrazac 2). 

b)  Izjavu o raspolaganju opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je predmet 
koncesije. Izjava sadrži podatke o broju specijalnih vozila i njihovu zadovoljavanju 
higijensko sanitarnih uvjeta (Obrazac 3) 

c) Potvrda sanitarne inspekcije da pogrebno vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i 
higijenske uvjete. 

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih 
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju 
gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse 
nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te 
resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica 
ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata. 

4.4. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke na iznos od 200,00 kuna s 
rokom valjanosti garancije do roka valjanosti ponude. 
 
Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo, bezuvjetno „bez prigovora“ i 
plativo na prvi pisani poziv. 



Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti 
njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok. Javni naručitelj obvezan je 
vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka 
javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104.  Zakona o javnoj nabavi.  
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i 
sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu 
košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na 
jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na 
ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.  
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općinu Tkon (Mulina 7, OIB: 71211305734).  
Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za 
ozbiljnost ponude.   

Ponuda mora biti izrađena sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. 

 

5.  Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: Najviša ponuđena naknada za 
koncesiju izražena u postotku u odnosu na ukupni godišnji prihod od obavljanja djelatnosti 
koncesije na području Općine Tkon. 

 
8.  Uputa za dobivanje dokumentacije za nadmetanje: 
Nakon objave u EOJN, dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim 
danom u prostorijama Općine Tkon u vremenu od 8,00 do 14,00 sati na adresi Općine 
Tkon najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Ujedno se dokumentacija može 
predignuti i sa službene web stranice Općine Tkon www.tkon.hr. 
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. 
 
9.  Vrsta postupka: otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja ugovora o 
koncesiji. 
 
10.  Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, što treba biti 
naznačeno u ponudi. 
 
11.  Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne izabere niti jedna pristigla ponuda na 
na natječaj te isti može poništiti. 
 
12.  Odluku o odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja kao i Odluku o poništenju postupka 
davanja koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Tkon u roku od 30 dana od dana isteka roka 
za dostavu ponuda. 
 
13. NAPOMENA:  Ugovorom o koncesiji regulirati će se prava i obveze između 
koncesionara i koncendenta. Ugovorne strane dužne su sklopiti Ugovor o koncesiji u roku od 
15 dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako u tom roku izabrani 
ponuditelj ne pristupi zaključenju Ugovora, prihvaća se ponuda slijedećeg najpovoljnijeg 
ponuditelja. 



 
14. Pouka o pravnom lijeku:  
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 
43/IV, Zagreb.  

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i 
elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava 
u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.  

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.  

Rok za žalbu je 5 dana od:  

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj objave,  

- objave izmjene obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj izmjene 
obavijesti  

- otvaranja ponuda otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje davatelja koncesije da odgovori 
na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju 
za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda  

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 
odabira ponuda odnosno razloga poništenja.  

15. Ova Obavijest objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 
dana 08. srpnja 2014. godine. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Goran Mušćet 

 
 

 



IZJAVA 

kojom ja, Goran Mušćet, na dužnosti načelnika Općine Tkon, a u svrhu postupka davanja 
koncesije – obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, u smislu članka 13. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.) 

izjavljujem da kao privatna osoba: 

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti  ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim 
subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u 
uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe  ne 
obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima  

2.  nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa 
mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 
sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe nisu vlasnici poslovnog udjela, 
dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu 
gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

stoga  

ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u 
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 

 

Općinski načelnik: 

Goran Mušćet 

 

 

KLASA: 363-01/14-01/3 

URBROJ: 2198/32-14-4 

Tkon, 07. srpnja 2014. godine 

 



IZJAVA 

kojom ja, Irena Lukačić, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u postupku davanja 
koncesije – obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, u smislu članka 13. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.) 

izjavljujem da kao privatna osoba: 

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke 
poslove u gospodarskim subjektima i 

2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

stoga  
 
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u 
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 

 
 

Ovlašteni predstavnik 
Irena Lukačić 

KLASA: 363-01/14-01/3 
URBROJ: 2198/32-14-5 
Tkon, 07. srpnja 2014. godine 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA 

kojom ja, Bruna Jakovljev, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u postupku davanja 
koncesije – obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, u smislu članka 13. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.) 

izjavljujem da kao privatna osoba: 

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke 
poslove u gospodarskim subjektima i 

2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

stoga  
 
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u 
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 
 

Ovlašteni predstavnik 
Bruna Jakovljev 

 
KLASA: 363-01/14-01/3 
URBROJ: 2198/32-14-6 
Tkon, 07. srpnja 2014. godine 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA 

kojom ja, Julijana Radović, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u postupku davanja 
koncesije – obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, u smislu članka 13. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.) 

izjavljujem da kao privatna osoba: 

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke 
poslove u gospodarskim subjektima i 

2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

stoga  
 
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u 
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 
 

Ovlašteni predstavnik 
Julijana Radović 

 
 
KLASA: 363-01/14-01/3 
URBROJ: 2198/32-14-7 
Tkon, 07. srpnja 2014. godine 


