
 
 Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11), članka 10. Odluke o obavljanju poslova 
prijevoza pokojnika na području Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 10/10) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 5/10, 7/10), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza pokojnika na području Grada Gospića 
 
 

Članak 1. 
 

1. Davatelj koncesije: GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53 000 Gospić, OIB: 22538763965, temeljem 
Obavijesti o namjeri davanja triju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Grada Gospića objavljene dana 23.11.2011. u "Narodnim novinama" broj 134/11, 
KLASA:363-01/11-01/245, URBROJ: 2125/01-04-11-01. 

2. Naziv ponuditelja: DARIO d.o.o., Gospić, Žabička 9, 
                                  DALIA d.o.o., Gospić, Kaniška 32, 
                                  PIL d.o.o., Gospić, Kneza Trpimira 23. 
3. Predmet koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića. 

Priroda, opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: Obavljanje komunalne  
djelatnosti prijevoza pokojnika podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od  
mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju na području Grada Gospića. 

4. Rok trajanja koncesije: koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 5 godina od dana potpisa Ugovora o 
koncesiji, a računa se od dana potpisivanja Ugovora. 

5. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja koncesije mora zadovoljavati ponuditelj: Ponuditelj je za 
obavljanje prijevoza pokojnika dužan osigurati dežurstvo 0-24 sata. 

6. Iznos naknade za koncesiju: tromjesečna naknada iznosi 5 % od ostvarene dobiti. 
7. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati Ugovor o koncesiji: Ponuditelj je dužan 

potpisati Ugovor u roku od 10 dana od konačnosti ove Odluke, odnosno, istekom razdoblja mirovanja, 
koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju, ako žalbom nije pokrenut 
postupak pravne zaštite. 

8. Koncesija se daje uz Cjenik pogrebnih usluga prijevoza pokojnika prema cjeniku koncesionara koji je 
sastavni dio ove Odluke. Za svaku promjenu cijene koncesionar mora pribaviti prethodnu suglasnost 
Gradonačelnika Grada Gospića.  

9. Ovlaštenja davatelja koncesije: Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u 
slučajevima: 
- Ako  koncesionar u roku utvrñenim ugovorom ne plati godišnju naknadu za koncesiju, 
- Ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom 

odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, 
- Ako koncesionar svojom krivnjom ne započne izvršavati ugovor o koncesiji u ugovorenom roku, 
- U drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i općim odredbama obveznog 

prava. 
10. Prava i obveze ponuditelja:  

- ponuditelj može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog 
prava, 

- obvezan je uplatiti tromjesečnu naknadu u iznosu 5 % od ostvarene dobiti u roku i na način utvrñen 
Ugovorom o koncesiji, 

- obvezan je trajno i kvalitetno obavljati prijevoz pokojnika za trajanja koncesije kao i druge obveze 
sukladno Zakonu, Odluci o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 10/10) i ovoj Odluci. 

11. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: Ponude su podnesene u roku i potkrijepljene traženim 
ispravama i dokazima iz kojih proizlazi osobna, stručna, tehnička i financijska povoljnost ponude, 
poslovni ugled ponuditelja i njegova sposobnost za dugoročnu održivost razvoja za trajanje koncesije i 
za kvalitetno ostvarivanje koncesije. 

12. Uputa o pravnom lijeku: Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u postupku davanja koncesije može u 
roku od tri dana od dana primitka ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka 



javne nabave. Žalba se predaje preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Gradske uprave, 
Gospić, Budačka 55.  

 
Članak 2. 

 
 Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  
 
KLASA: 363-01/11-01/245 
URBROJ: 2125/01-01-12-13 
Gospić, 19. ožujka 2012. godine 
 
 
 
                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                 GRADA GOSPIĆA 
 
                                                                                                Petar Radošević, v.r.  


