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KONJŠČINA, 18. svibanj 2010.
Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br. 125/08), članka
12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br 36/95, 109/95, 70/97, 128/99,
26/03 – pročišćeni tekst, 82,04, 178/04, 38/09), članka 2. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županija” br. 15/02 i 79/09) i članka 25. Statuta
Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/08 i 14/09),
Općinsko vijeće Općine Konjščina, na 10. sjednici, održanoj 18. svibnja 2010. godine,
donosi

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
I.
Na temelju provedenog Javnog nadmetanja – Obavijesti o namjeri davanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Konjščina
(“Narodne novine- Oglasne stranice” br. 37 od 26. ožujka 2010. godine) prihvaća se ponuda
CVJEĆARNA “MIMOZA” POGREBNE USLUGE I PRIJEVOZ vl. Dražen Čopor,
KONJŠČINA, Krapina Selo 39ª, OIB: 34770295732 (u daljnjem tekstu: korisnik
koncesije), te daje korisniku koncesije koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Konjščina.
II.
Temeljm ove Odluke, komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika korisnik koncesije
obavljati će na području Općine Konjščina.
III.
Komunalna djelatnost prijevoza pokojnika koja se daje u koncesiju temeljem ove
Odluke, određena je člankom 3. stavak 1. točka 12. i stavak 13. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, a regulirat će se Ugovorom o koncesiji.
Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.
Ugovor o koncesiji sa korisnikom koncesije sklapa Općinski načelnik.

Ugovorom o koncesiji se detaljnije utvrđuju međusobna prava i obaveze između
davatelja koncesije i korisnika koncesije.
IV.
Visina naknade za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika iznosi 5% od
ispostavljenog računa bez PDV-a.
Naknada za koncesiju je prihod Proračuna općine Konjščina, a koristit će se za
građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture.
OBRAZLOŽENJE
Na Javno nadmetanje – Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava
obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Konjščina
(“Narodne novine – Oglasne stranice” br. 37 od 26. ožujka 2010. godine) u zakonskom roku
pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuda CVJEĆARNA “MIMOZA” POGREBNE USLUGE
I PRIJEVOZ vl. Dražen Čopor, KONJŠČINA, Krapina Selo 39ª, OIB: 34770295732 (u
daljnjem tekstu: korisnik koncesije) – dostavljena 26. travnja 2010. godine.
Stručno povjerenstvo za koncesiju na sjednici 29. travnja 2010. godine, otvorilo je
pristiglu ponudu, konstatiralo da je uz istu dostavljena sva tražena dokumentacija, te
predložilo prihvaćanje ponude.
Temeljm provedenog, Općinsko vijeće donijelo je Odluku kao u dispozitivu.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravna tužba
Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave Odluke, sukladno
odredbi članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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