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Oklaj, 2014.godina



UPUTE ZA IZRADU I DOSTAVU PONUDE ZA KONCESIJU PRIJEVOZA POKOJNIKA 

NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA 

PODACI O DAVATELJU KONCESIJE 

 
1. Davatelj koncesije 

 
Naziv davatelja koncesije: Općina Promina 

 
Adresa sjedište: Oklaj –Put kroz Oklaj 144 

 
Telefon: 022/881-018 

 
Fax: 022/881-018 

 
Internetska adresa : www.promina.hr 

 
  Email : Procelnik@promina.hr 
 

Račun proračuna: HR2411006 -1829800000 kod Jadranske banke Šibenik 

 
OIB 7973418959 Matični broj 1296396 

 
Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Promina 

 
Žarko Suman dipl.iur tel. 022/881-018, email – procelnik@promina.hr 

 
Gospodarski subjekti s kojima je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa 

kojima se uređuje javna nabava: nema 

 
2. Procijenjena vrijednost koncesije:   Procijenjena godišnja vrijednost predmetne koncesije iznosi 

4.000,00 kuna, odnosno za razdoblje trajanja koncesije iznosi  16.000,00 kuna. 

 
3. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge 

 
4. Vrsta postupka: otvoreni postupak 

 
5. Broj koncesije: 4 

 
6.  Predmet  koncesije:  komunalna  djelatnost  obavljanja  prijevoza  pokojnika  na  području  Općine 

Promina 

 
7. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti 

- obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Promina  što podrazumijeva preuzimanje 

i prijevoz umrle osobe od mjesta nastupa smrti do mrtvačnice na mjesnim grobljima u Općini Promina. 

 

8. Područje obavljanja djelatnosti koncesije: područje općine Promina



9. Rok trajanja koncesije: 4. godine, a rok se može produljiti ako je produljenje nužno kao posljedica 

izmjene Ugovora o koncesiji iz razloga propisanog člankom 39. stavkom 6. Zakona o koncesijama 

(„Narodne novine“ broj 143/12), ali na rok ne dulji od 6 mjeseci. 

 

10. Visina koncesijske naknade: Naknada za koncesiju iznosi 4.000,00 kuna godišnje 

 
11. IZRADA I DOSTAVA PONUDA 

 
11.1. Izrada ponude: ponuda se isključivo dostavlja na obrascima koji su sastavni dio ponudbene 

dokumentacije, a ponuda i pripadajuća dokumentacija moraju biti uredno složeni po redoslijedu i 

povezani: 

 

► Obrazac ponude 

 
► Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni ili obrtni registar kojom se dokazuje da je ponuditelj 

registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije , u preslici 

 

► Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 

83/13. i 143/13), Izjava br.1 

 
► Dokaz o solventnosti i bonitetu (obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2) 

 
► Potvrda o Porezne uprave o stanju duga 

 
► Potvrda Općine Promina o nepostojanju nepodmirenih novčanih obveza prema Općini 

 
► Dokaz o tehničkoj opremljenosti 

 
a)  izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podacima 

o broju i kvalifikacijskog strukturi zaposlenih i popisu opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu 

obavljanja koncesije, 

 

b) preslika prometne dozvole s napomenom da je vozilo“ za prijevoz pokojnika“ ili „sanitarno- 

pogrebno“ 

 
► Izjava o dostavi jamstva  za kvalitetno izvršenje ugovornih obveza u slučaju odabira ponude, Izjava 

br.2 

 

► Cjenik preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Promina 

 
►  Izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i Ugovora o koncesiji, te 

obvezu pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje ili izmjenu Cjenika 

pružanja usluga prijevoza pokojnika, a sukladno članku 21. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu(„Narodne   novine“    broj   26/03    –   pročišćeni   tekst    82/04.,   110/04.-   Uredba 

178/04.,38/09.,79/09.,153/09., 49/11., 144/12. i 94/13, Izjava br.3. 

 
► Dokaz o izvršenoj uplati na ime jamstva za ozbiljnost ponude u preslici. 

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



11.3. Izmjena, dopuna ili odustanak od ponude: U roku za dostavu ponude ponuditelj može 

izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu, ponuda se ne 

smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti u skladu sa Zakonom o koncesijama. 

 

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Pri izradi 

ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. 

 

Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica 

ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći 

dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako 

je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno 

numerirati. 

 

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 

 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod  datuma 

ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 

 

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje. 

 
11.4.  Rok  za  dostavu  ponuda:  30  dana  od dana  slanja  na  objavu Obavijesti o  namjeri  davanja 

koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, zaključno do 20.lipnja 2014. 

godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. 

 

11.5.  Adresa  na  koju  se  dostavlja  ponuda:  Ponuda  se  dostavlja  u  pisanom  obliku  poštom 

preporučeno na adresu: 
 

Općina Promina 

Oklaj –Put kroz Oklaj 144 

22 303 Oklaj 

 
ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u zatvorenoj omotnici s 

napomenom: 

 
„Ne  otvaraj“  –  ponuda  za  obavljanje  komunalne djelatnosti  dodjelom  koncesije  za  obavljanje 

poslova prijevoza pokojnika na području općine Promina 

 

11.6. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: 

 
Javno otvaranje ponuda provesti će Povjerenstvo za dodjelu koncesije u sjedištu Općine Promina na 

adresi: Općina Promina, Oklaj, Put kroz Oklaj 144 dana 20.lipnja 2014. godine s početkom u 12,00 

sati. 

 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge ovlaštene 

osobe.



Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici 

ponuditelja, a što dokazuju pisanim ovlaštenjem za zastupanje pravne osobe, te Povjerenstvo za 

dodjelu koncesija. 

 

O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim 

predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. 

 

Pregled i ocjenu prispjelih ponuda izvršiti će Povjerenstvo za dodjelu koncesije, a podaci su tajni do 

donošenja Odluke o davanju koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 

 
O pregledu i ocjeni ponuda se sastavlja zapisnik. Ponuditelji imaju pravo uvida u zapisnik, te dobiti 

presliku istog bez naknade. 

 

11. 7. Razlozi isključenja ponuditelja: 
 

Davatelj  koncesije  odbiti  će  rješenjem  ponuditelja  koji  je  podnio  nevaljanu  ponudu  iz  razloga 

propisanih stavkom 6. članka 24. Zakona o koncesijama i to ako: 

- ponuda nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, 

- ponuda sadrži odredbe koje davatelj koncesije smatrati štetnima ili nisu u skladu s pravilima 

poštenog tržišnog natjecanja, 

- ponuda nije dostavljena u roku, 

- ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za nadmetanje, 

- ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost  skladu sa dokumentacijom za nadmetanje, 

- ponuda kojoj nije priložena preslika uplate na ime jamstva za ozbiljnost ponude, 

- ponuda koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim u opisu predmeta koncesije i 

tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge  koje ne zadovoljavaju potrebe davatelja 

koncesije u odnosu na predmet koncesije ili uvjete obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije. 
 

 

Protiv rješenja kojim je odbijena nevaljana ponuda nije dopuštena žalba, a isto rješenje može se 

pobijati  žalbom  protiv  Odluke  o  davanju  koncesije  ili  Odluke  o  poništenju  postupka  davanja 

koncesije. 
 

 

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja 
 

 

Davatelj koncesije će isključiti ponuditelje iz postupka; 

Sukladno članku 67. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi davatelj koncesije obvezan je isključiti 

ponuditelja iz postupka: 

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.), 
 

 

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. 

Ponuditelj u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 

dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako se ne izdaje potvrda o stanju duga ili 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 objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN, ako se u državi sjedišta gospodarskog 

subjekta neizdaje potvrda o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. 
 

 

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata. 
 

 

11.8. Rok valjanosti ponude: 90 dana od roka za dostavu ponude, a na zahtjev davatelja koncesije 

ponuditelj može produžiti rok valjanosti ponude. 

 
12. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

 
Zainteresirani ponuditelj je dužan prije dostave ponude na ime jamstva za ozbiljnost ponude izvršiti 

uplatu iznosa od 300,00 kuna na žiro račun Općine Promina broj :IBAN  HR  02 -2411006 - 1829800000  

u korist Proračuna Općine Promina model HR68, poziv na broj 7242 - OIB ponuditelja uz naznaku 

„Jamstvo za koncesiju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika“. 
 

Davatelj  koncesije  će  odbiti  ponudu  ponuditelja  koji  ne  dostavi  jamstvo  za  ozbiljnost  ponude, 

odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano. 

Davatelj koncesije će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati u slijedećim slučajevima: 

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 

- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi ( N.N. 

br. 90/11, 83/13 i 143/13) 

- nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, 

- odbijanju potpisivanja ugovora o koncesiji, odnosno nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje 

ugovora.



Uplata  na  ime  jamstva  za  ozbiljnost  ponude  vraća  se  ponuditeljima  nakon  završetka  postupka 

davanja koncesije. 

 
13. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA KOJI SE PRILAŽU PONUDI 

 
13.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost 

 
► Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni ili obrtni registar kojom se dokazuje da je ponuditelj 

registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije u preslici, a koja ne smije biti starija od 

3 mjeseca od dana objave ove Obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 
► Izjava nekažnjavanju sukladno čl. 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 

83/13. i 143/13), Izjava br.1 

 
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti 

starija od tri mjeseca računajući od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 

13.2. Uvjeti financijske sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost 

 
►Dokaz o solventnosti i bonitetu (obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2) 

 
Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: dokument iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u 

blokadi u posljednjih 6 mjeseci dulje od 15 dana. Razlog za ispunjavanje navedenog uvjeta je činjenica 

da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza 

koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka je pravovremeno izvršenje usluga. 

 

Ponuditelj može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od onog koje 

traži davatelj koncesije, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako 

dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi. 

 

► Potvrda Općine Promina o nepostojanju nepodmirenih novčanih obveza ponuditelja prema Općini 

Promina 

 
Potvrdu o nepostojanju nepodmirenih novčanih obveza ponuditelja prema Općini Promina izdaje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Promina 

 
13.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost 

 
► Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o tehničkoj opremljenosti : 

 
- izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podacima o 

broju  i  kvalifikacijskog strukturi  zaposlenih  i  popisu opreme kojom  ponuditelj  raspolaže  u svrhu 

obavljanja koncesije, 

 

-    prometna  dozvola  s  napomenom  da  je  vozilo“  za  prijevoz  pokojnika“  ili  „sanitarno- 

pogrebno „ u preslici.



Svi zahtijevani dokumenti od točke 13.1. do 13.3 ove dokumentacije ponuditelji mogu dostaviti u 

neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 

Izjava o dostavi jamstva za kvalitetno izvršenje ugovornih obveza u slučaju odabira ponude, Izjava 

br.2 
 

13.4. Cjenik usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Promina 

 
► Ponuditelj  svojoj  ponudi  prilaže  popunjeni  i  ovjereni  Cjenik  usluga  preuzimanja  i  prijevoza 

pokojnika na području općine Promina koji je analitički iskazan sa jediničnim cijenama u kunama bez 

PDV-a, a koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. 

 
► Izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i Ugovora o koncesiji, te 

obvezu pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje ili izmjenu Cjenika 

pružanja usluga prijevoza pokojnika, a sukladno članku 21. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu(„Narodne   novine“    broj   26/03    –   pročišćeni   tekst    82/04.,   110/04.-   Uredba 

178/04.,38/09.,79/09.,153/09., 49/11., 144/12. i 94/13, Izjava br.3. 

 
Davatelj   koncesije   zadržava   pravo   da   prije   sklapanja   ugovora   o   koncesiji   sa   odabranim 

ponuditeljem zatraži izvornik ili ovjerenu presliku dokaza isprava koje se prilažu u neovjerenoj 

preslici. 

 

14. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 
Ekonomski najpovoljnija ponuda – najniža ponuđena cijena usluga. 

 
Cjenik usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Promina sastoji se od analitički 

iskazanim jediničnim cijenama u kunama bez PDV-a, a sastoji se od: 
 

- cijena usluga preuzimanja pokojnika, 

- cijena usluga prijevoza pokojnika. 

 
Najpovoljnija ponuda i redoslijed povoljnosti pružanja usluge od strane ponuditelja utvrđuje se na 

način da se uzimaju u obzir najčešće usluge koje koriste mještani Općine Promina i to: 
 

- preuzimanje pokojnika u Općoj bolnici Šibenik, te 

- prijevoz pokojnika do 20 kilometara. 

 
U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir 

najpovoljnije ponude, davatelj koncesije odabrati će ponudu koje je ranije zaprimljena. 

 

15. DONOŠENJE ODLUKE 
 

Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije podnosi općinskom načelniku prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, 

zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom. 
 

Na osnovi prijedloga Povjerenstva za dodjelu koncesija, općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću 

Općine Promina prijedlog Odluke o dodjeli koncesije ili poništenju postupka davanja koncesije.



Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće, a u roku 30 dana računajući od 

dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 

Općinsko vijeće može donijeti Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, a u slučajevima 

propisanim člankom 28. Zakona o koncesijama, odnosno člankom 23. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u općini Promina , klasa : 363-02/14-01/1, ur.br : 

2182/09-14-01 od 17.ožujka 2014 godine 
 

Odluka o davanju koncesije s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se odmah 

nakon njihova donošenja putem pošte preporučeno s povratnicom svakom podnositelju ponude za 

dobivanje koncesije. 

 

16. PRAVNA ZAŠTITA 

 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u roku pet dana, i to od 

dana: 

 

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za 

nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 

 
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 

 
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 

 
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda,ocjene i odabira 

ponuda odnosno razloge poništenja. 

 
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i 

davatelju koncesije na dokaziv način. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka 

nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu postupka. 
 

Žalba obavezno treba sadržati podatke i dokaze propisane člankom 159. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne  novine”  broj  90/11.,83/13.  i  143/13),  a  žalbeni  postupak  provodi  se  u  skladu  sa 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

 
17. SKLAPANJE UGOVORA O KONCESIJI 

 
Davatelj koncesije sklopiti će Ugovor o koncesiji po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od 

dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju, a najkasnije 10 dana od dana isteka 

razdoblja mirovanja, a u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz Obavijesti o namjeri 

davanja koncesije, odabranom ponudom, Odlukom o davanju koncesije, te u skladu sa odredbama 

Zakona o koncesijama, odredbama posebnih zakona i propisa kojima se uređuju obvezni odnosi. 

 

U slučaju pokrenutog žalbenog postupka Ugovor o koncesiji sklopiti će se kada Odluka o davanju 

koncesije postane izvršna, a najkasnije 10 dana od dana izvršnosti iste. 

 

Rok za sklapanje Ugovora o koncesiji može se produljiti u opravdanim slučajevima o čemu davatelj 

koncesije pismeno obavještava odabranog najpovoljnijeg ponuditelja.



Sklapanjem  Ugovora  o  koncesiji  koncesionar  stječe  prava  i  preuzima  obveze  koja  proizlaze  iz 

predmetnog Ugovora. 

 
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o koncesiji ili ne dostavi 

jamstvo za kvalitetno izvršenje ugovornih obveza prije samog sklapanja Ugovora, davatelj koncesije 

donijeti će novu Odluku o davanju koncesije sa slijedećim rangiranim ponuditeljem kao odabranim, 

te mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji. 

 

Vezano za izmjenu Ugovora o koncesiji ista se sklapa kao dodatak Ugovoru o koncesiji, a temeljem 

Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije Općinskog vijeća u slučajevima propisanim odredbom 

članka 39. Zakona o koncesijama. 

 

Za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji koncesionar ne može sklopiti Ugovor o potkoncesiji s trećim 

osobama o obavljanju djelatnosti koja je predmet koncesije ili o obavljanju sporednih djelatnosti. 

 
18. JAMSTVO ZA KVALITETNO IZVRŠENJE UGOVORNIH OBVEZA 

 
Koncesionar dužan je prije potpisivanja Ugovora o koncesiji osigurati jamstva i/ili instrumente 

osiguranja naplate naknade za koncesiju, te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza 

iz  Ugovora  o  koncesiji,  a  u  vidu  bjanko zadužnice ovjerene  kod  javnog  bilježnika  na  iznos  od 

5.000,00 kn. 

 
Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu ako traženo jamstvo neće biti 

dostavljeno davatelju koncesije najkasnije pet dana prije potpisivanja ugovora o davanju koncesije. 

 
Davatelj  koncesije  čuva  zadužnicu  za  vrijeme  trajanja  Ugovora  o  koncesiji  i  provjerava  njezinu 

valjanost radi dostave novog odgovarajućeg instrumenta osiguranja u slučaju da ista ne valja kao 

instrument osiguranja za provedbu Ugovora o koncesiji. 

 

19. NAKNADA ZA KONCESIJU 

 
Koncesionar je dužan plaćati utvrđenu novčanu naknadu za koncesiju godišnje, na način kako je to 

uređeno Ugovorom o koncesiji i obavljati usluge preuzimanja i prijevoza pokojnika sukladno cijenama 

iz ponuđenog Cjenika usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Promina 

 

Naknada za koncesiju godišnje iznosi 4.000.00 kuna. 

 
U slučaju zakašnjenja plaćanja naknade prvom uplatom iste podmiruje se zaostali dug po redoslijedu 

dospijeća, s time da se prvo podmiruju troškovi, iznos obračunate zakonske kamate, a potom iznos 

dospjele naknade za koncesiju. 

 

Koncesionar je dužan uplatiti naknadu za koncesiju u korist proračuna Općine Promina najkasnije do 

15.siječnja u tekućoj godini za prethodnu godinu. 

 
Naknada za koncesiju prihod je proračuna Općine Promina 

 
OPĆINA PROMINA



OBRAZAC PONUDE 

 

                                                                         PONUDA 
 
 

za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje poslova prijevoza pokojnika na 
području 

Općine 
Promina 

u svim naseljima 
Općine 

 
Ponuditelj:_ 

 
Adresa:_   

 
Mjesto i poštanski broj mjesta:   

 
Telefon i telefax ponuditelja:   

 
Ime i prezime vlasnika/ direktora:_                                                                                                     
_ 

 
Matični broj i OIB ponuditelja:   

 
Žiro – račun i naziv banke ponuditelja:   

 
 
 
Naknada za koncesiju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda 

 

 

Potpis i pečat ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja 

 

 

___________________________________________ 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

1.Redni 

broj 

Opis Jedinica 

mjere 

Količina Ponuda po 

jednoj 

godini 

Ukupni 

1. Naknada 

za 

koncesiju 

Godina 4.   



 
1. Prijevoz 

pokojnika iz 

obiteljske kuće ili 

bolnice do 

mrtvačnice unutar 

područja JLS 

općine promina 

Kuna/km  

2. Prijevoz 

pokojnika iz 

bolnica koje se 

nalaze unutar 

granica RH do 

mrtvačnice unutar 

područja JLS 

općine Promina 

Kuna/km  

3. Prijevoz 

pokojnika iz 

bolnica i smještaj 

u mrtvačnicu na 

području JLS 

općine Promina 

Kuna/km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Ponuditelj: 

 

 

___________________________ 

 

(potpis ovlaštene osobe i pečet ) 

 

________________________ 

 

       (mjesto i datum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Izjava br. 1 

 

U svezi članka 17. stavka 2. podstavka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.) i 
članka 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 90/11., 83/13. i 143/13 ), a temeljem 
članka  70.  Zakona o  općem  upravnom  postupku („Narodne  novine” 47/09.) pod  materijalnom  i 
kaznenom odgovornošću dajem slijedeću 

 
I Z J A V U 

 
da gospodarskom subjektu   

( naziv i sjedište ) 
OIB                                                        i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta 

 

                                                                                                                     OIB   
(ime i prezime ) 

 
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 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.), 

 
te da protiv imenovanog gospodarskog subjekta nije otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, da se 
ne nalazi u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da 
nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti niti se nalazi u sličnom postupku 
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

 

 

    

                                   ( vlastoručan potpis ) 

 

M.P. 

 

 

U __________________________dana___________________. 

 

 

 

 

 



 

 

Izjava br. 2. 
 

U svezi članka 17. stavka 2. i članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 
143/12.), a temeljem članka 70. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” 47/09.) pod 
materijalnom i kaznenom odgovornošću kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 

 

   OIB_   
(ime i prezime, te adresa stanovanja) 

 
gospodarskog subjekta 

 
(naziv i sjedište) 

                    OIB  

 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem 

 

I Z J A V U 
 
 
 

da ću u slučaju odabira ponude prije potpisivanja Ugovora o koncesiji osigurati jamstvo i/ili 

instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te radi naknade moguće štete nastale zbog 

neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji,  u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika 

na iznos od 5.000,00 kn. 
 
 
 
 

 

M.P.                                                 ( vlastoručan potpis ) 
 
 
 
 

U                                               dana                                     .



Izjava br. 3. 

Napomena: Izjavu potpisuje fizička osoba koja podnosi istu ili ovlaštena osoba u pravnoj osobi, te istu 
ovjerava pečatom 
49/11., 144/12. i 94/13). 

 

 
 
 

 

 

U svezi članka 17. stavka 2. podstavka 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), a 
temeljem članka 70. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” 47/09.) kao osoba 
ovlaštena po zakonu za zastupanje 

 

   OIB   
(ime i prezime, te adresa stanovanja) 

 
gospodarskog subjekta 

 

                                                                                             _OIB   
(naziv i sjedište) 

 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću 

 

I Z J A V U 
 

 

da prihvaćam uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i Ugovora o koncesiji, te obvezu pribavljanja 
prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje ili izmjenu Cjenika pružanja usluga 
preuzimanja i prijevoza pokojnika, a sukladno članku 21. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu(„Narodne   novine“    broj   26/03    –   pročišćeni   tekst    82/04.,   110/04.-   Uredba 
178/04.,38/09.,79/09.,153/09., 49/11., 144/12. i 94/13). 

 
 
 
 

 
M.P.                                                 ( vlastoručan potpis ) 

 

 
 
 
 
 
 

U                                     dana  



Napomena: Izjavu potpisuje fizička osoba koja podnosi istu ili ovlaštena osoba u pravnoj osobi, te istu 
ovjerava pečatom 
49/11., 144/12. i 94/13). 

 

 
 
 

 

Nacrt Ugovora 
 

 

Temeljem    članka    14.    Zakona    o    komunalnom    gospodarstvu    („Narodne    novine“    broj 
36/95.,70/97.,128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.- Uredba 
178/04.,38/09.,79/09.,153/09., 49/11., 144/12. i 94/13) i točke_         Odluke o davanju koncesije za 
prijevoz   pokojnika   na   području   Općine   Promina   Općinskog   vijeća   Općine   Promina   donijete 
na         sjednici održanoj dana                      2014. godine Klasa: 363-02/13-01/01,  Urbroj: 2186/10-14- 

 

 
 

OPĆINA PROMINA, OKLAJ –Put kroz Oklaj 144 
OIB 79734182959 zastupana po načelniku Općine Tihomiru Budanko 
( u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije ) 

 
i 
                                                                                               iz   

 

OIB                                               zastupan-o po vlasniku/direktoru   
( u daljnjem tekstu: Koncesionar ) 

 
zaključuju slijedeći 

 
UGOVOR O KONCESIJI 

za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 
za područje Općine Promina 

 
Članak 1. 

Predmet ovog Ugovora je određivanje međusobnih prava i obveza davatelja koncesije i 
koncesionara vezano za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Općine Promina, a koji se zaključuje temeljem točke        Odluke o davanju koncesije za 
prijevoz pokojnika na području Općine Promina Općinskog vijeća Općine Promina Klasa: 363-
02/13-01/01, Urbroj: 218/10-14-     od                              2014. godine. 

 
Utvrđuje se da Općina Promina daje 

Članak 

koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Promina pod 
uvjetima  objavljenim  u  Obavijesti  o  namjeri  davanja  koncesije  Klasa:  363-01/13-01/01  Urbroj:

2186/10-13-   od                            _2014.  godine  objavljene  u                                                             _,
uvjetima sadržanim u dokumentaciji za nadmetanje Klasa: 363-01/13-01/ Urbroj: 2186/10-13-    od- 
                             _2014. godine i Odlukom o davanju koncesije iz točke I. ovog Ugovora o koncesiji, te 
pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom o koncesiji. 

 
Članak 3. 

Imenovani koncesionar predmetnom koncesijom stječe pravo obavljanja komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika za područje Općine Promina, a koje područje obuhvaća sva naselja u 
Općini Promina – Razvođe, Oklaj, Suknovci, Lukar Puljane, Bobodol, Čitluk, Mratova, Bogatići, Matase I 
Ljubotić, a pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta 
smrti do mrtvačnice na mjesnom groblju, prema podstavku 2. stavka 10. članka 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95.,70/97.,128/99., 57/00., 
129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.- Uredba 178/04.,38/09.,79/09.,153/09.,



koncesionara i tražiti da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, 

 

 

 

Članak 4. 
Koncesija iz članka 2. ovog Ugovora dodjeljuje se na određeno vrijeme s rokom dodjele iste 

na 4 ( četiri ) godine računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Promina, a rok se može produljiti za 6 ( šest ) 
mjeseci ako je produljenje nužno kao posljedica izmjene ovog Ugovora iz razloga propisanih člankom 
39. stavkom 6. Zakona o koncesijama. 

 
Članak 5. 

Ugovorne strane utvrđuju da je koncesionar obvezan Općini plaćati godišnju naknadu za 
predmetnu koncesiju u iznosu 4.000,00 kuna, a u korist proračuna Općine Promina na žiro račun broj 
IBAN HR 02 -2411006 - 1829800000 otvoren kod Jadranske  banke d.d. Šibenik, model plaćanja HR26, 
poziv na broj primatelja 5819-ID broj ugovora iz Registra koncesija-19. 

Naknadu iz stavka 1. ovog članka koncesionar je dužan uplatiti istu u korist proračuna Općine 
Promina najkasnije do 15. siječnja u tekućoj godini za prethodnu godinu. 

 
Članak 6. 

Koncesionar je dužan pružati uslugu prijevoza pokojnika po Cjeniku usluga preuzimanja i 
prijevoza pokojnika na području općine Promina koji je sastavni dio ovog Ugovora o koncesiji, a sastoji 
se od analitički iskazanim jediničnim cijenama u kunama bez PDV-a i to: 
- cijena usluga preuzimanja pokojnika, te 
- cijena usluga prijevoza pokojnika, 
a nalazi se u privitku ovog Ugovora i sastavni dio je istog. 

U slučaju bitnih promjena gospodarskih uvjeta poslovanja koji se odnose na promjenu cijena 
goriva  i  drugih  troškova  ukoliko  su  zbirna  odstupanja  +/-  5%  jedna  od  ugovornih  strana  može 
predložiti novi ili izmjenu predmetnog Cjenika pružanja usluga. 

Koncesionar dužan je pribaviti prethodnu suglasnost davatelja koncesije na donošenje ili 
izmjenu Cjenika pružanja usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika na području općine Promina 

Prethodnu suglasnost na donošenje novog ili izmjenu Cjenika pružanja usluga preuzimanja i 
prijevoza  pokojnika  daje općinski  načelnik  u  roku 15  dana od  dana  primitka  pismenog zahtjeva 
koncesionara. 

 
Članak 7. 

Koncesionar dužan je prije potpisivanja Ugovora o koncesiji osigurati jamstva i/ili instrumente 
osiguranja naplate naknade za koncesiju, te radi naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja 
obveza iz ovog Ugovora o koncesiji,  u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos 
od 5.000,00 kn. 
Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu ako traženo jamstvo neće 
biti dostavljeno davatelju koncesije najkasnije pet dana prije potpisivanja ugovora o davanju 

koncesije. 
Davatelj koncesije dužan je čuvati zadužnicu za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji, a po 

isteku roka trajanja predmetne koncesije dužan je istu vratiti koncesionaru. 
Davatelj koncesije ima pravo provjeravati valjanost zadužnice, a u slučaju da se utvrdi da zadužnica 
kao instrument osiguranja za provedbu ovog Ugovora o koncesiji nije valjana zatražiti će od 
koncesionara novi odgovarajući instrument osiguranja. 

 
Članak 8. 

Prava i obveze Općine Promina kao davatelja koncesije su: 
-  da putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine vrši kontinuirani nadzor rada koncesionara 

i izvršavanje njegovih obveza iz Ugovora o koncesiji, 
-  da u slučaju neurednog obavljanja predmetnih poslova davatelj koncesije može upozoriti



 

 

- da ukoliko koncesionar ne otkloni u određenom roku nedostatke može otkazati Ugovor o 
koncesiji.

 
Prava i obveze koncesionara su da: 

Članak 9.

- obavlja preuzimanje i prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge u najkraćem vremenu, 
- obavlja preuzimanje i prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrloj osobi i u skladu s 

propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, 
- koncesionar je obvezan uslugu preuzimanja i prijevoza pokojnika obavljati svakodnevno 24 

sata na cijelom području Općine Promina 
- u slučaju nemogućnosti redovitog i urednog obavljanja poslova predmetne koncesije o 

istome izvijestiti načelnika Općine, 
- pruža usluge na način i pod uvjetima određenim Ugovorom o koncesiji i po cijenama usluga 

iz Cjenika pružanja usluga preuzimanja i prijevoza pokojnika, 
- prilikom promjene cijena usluga zatraži prethodnu suglasnost davatelja koncesije sukladno 

članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te 
- podnese redovito godišnje izvješće o pružanju usluga i izvršavanju Ugovora o koncesiji 

najkasnije do 15. siječnja u tekućoj za prethodnu godinu da bi davatelj koncesije bio u mogućnosti 
ispuniti obvezu dostave financijskog izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara, a u slučaju 
potrebe obvezan je dostaviti i izvanredno izvješće po zahtjevu davatelja koncesije, te 

- da svi rizici koji se javljaju pri obavljanju koncesijskih poslova (naplata komunalne usluge 
mještanima) prelaze na koncesionara potpisom Ugovora o koncesiji. 

Koncesionar je dužan odmah po sklapanju ovog Ugovora dostaviti podatke o svom sjedištu i 
broju telefona nadležnoj policijskoj upravi i ovlaštenom mrtvozorniku, te na primjeran način 
obavijestiti mještane Općine Vidovec o pružanju predmetnih usluga. 

 
Ugovor o koncesiji prestaje važiti: 
- ispunjenjem zakonskih uvjeta: 

Članak 10.

1. istekom roka na koji je dana, 
2.   smrću   fizičke   osobe   koncesionara,   odnosno   prestankom   pravne   osobe 

koncesionara, 
3. ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom odluke o davanju koncesije, u 

razdoblju nakon sklapanja ugovora o koncesiji, 
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa, 
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, 
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji, 
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 

poništava, 
- u slučajevima određenim ugovorom o koncesiji, 
- u slučajevima određenim posebnim zakonom. 

 
Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor o koncesiji u slučajevima 

propisanim člankom 47. Zakona o koncesijama, a nakon što je pismenim putem o istome obavijestio 
koncesionara i ukoliko nije u roku od 3 mjeseca od dana dostave pismenog upozorenja otklonio 
razloge za raskid ovog Ugovora. 

U  slučaju  jednostranog  raskida  ovog  Ugovora  od  strane  davatelja  koncesije,  davatelj 
koncesije  ima  pravo  na  naknadu  štete  koja  je  prouzročio  koncesionar  u  skladu  s  odredbama 
obveznog prava. 

Koncesionar može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u skladu s odredbama obveznog 
prava s otkaznim rokom od 3 mjeseca od dana dostave pismene obavijesti o namjeri jednostranog 
raskida Ugovora o koncesiji.



 

 

Članak 11. 
 

U slučaju da korisnik koncesije prestane obavljati djelatnost prijevoza pokojnika na području 
Općine Promina prije isteka otkaznog roka dužan je davatelju platiti ugovornu kaznu, a visina iste 
utvrđuje se u iznosu godišnje naknade za koncesiju za godinu koja prethodi prestanku obavljanja 
djelatnosti pružanja usluga prijevoza pokojnika. 

 
Članak 12. 

Izmjena ovog Ugovora o koncesiji zaključuje se kao dodatak Ugovoru o koncesiji, a temeljem 
Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije Općinskog vijeća u slučajevima propisanim odredbom 
članka 39. Zakona o koncesijama. 

Za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji koncesionar ne može sklopiti Ugovor o potkoncesiji s 
trećim osobama o obavljanju djelatnosti koja je predmet koncesije ili o obavljanju sporednih 
djelatnosti. 

 
Članak 13. 

U slučaju spora ugovornih strana vezano za primjenu odredaba ovog Ugovora o koncesiji 
davatelj  koncesije  i  koncesionar  riješiti  će  isti  spor  sporazumno,  a  u  slučaju  nerješavanja  spora 
ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Šibeniku 

 
Članak 14. 

Ugovor je sastavljen u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva 
primjerka, a u znak prihvata istog ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju. 

 
Klasa: 363-02/13-01/ 
Urbroj:2186/10-14-   
U Oklaju                 _2014. 
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