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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                  

            OPĆINA  SIRAČ 

        OPĆINSKO  VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 363-02/14-01-23 

URBROJ: 2111/04-15-01-15 

Sirač, 21.04.2015. 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12), članka 24. i 28. 

Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 36/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač 

(Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 06/10, 03/13), Općinsko vijeće 

Općine Sirač na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 21.04.2015. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o poništenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika 

 

Članak 1. 

Poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude te postupak za dodjelu koncesije 

prijevoz pokojnika, Klasa: 363-02/14-01-23, Ur.broj: 2111/04-15-01-13 od 16.03.2015. godine.  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Županijskom glasniku 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Dana 16. ožujka 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 13. sjednici, donijelo 

je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije prijevoz pokojnika, Klasa: 363-

02/14-01-23, Ur.broj: 2111/04-15-01-13, temeljem prethodno provedenog postupka. 

20. ožujka 2015. godine donesen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. Zakon je objavljen u  

Narodnim novinama broj 36/15, od 30. ožujka 2015. godine, te je stupio na snagu osmog dana od 

dana objave. Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti utvrĎeno je kako se za obavljanje predmetne 

djelatnosti neće više izdavati koncesija. Pogrebnička djelatnost koja izmeĎu ostalo obuhvaća i 

prijevoz pokojnika postala je tržišna djelatnost. 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti je u članku 28. stavio van snage odredbe Zakon o 

komunalnom gospodarstvu koje se odnose na prijevoz pokojnika, te je člankom 24. propisao da 

koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika dodijeljena temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu prestaje vrijediti danom stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. 

Obzirom da navedene okolnosti, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja 

koncesije, ne bi dovele do objavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije odlučeno je kao u 

izreci ove odluke.  

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne 

nabave, u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku,  neposredno ili poštom na adresu Koturaška 
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cesta 43/IV,10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, 

žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.  

      

                                                                                                               

                    Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                  (Stjepan Juraić, ing.str.)                                                            

 

 

 
Dostaviti: 

  

1. Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost, Josipa Kozarca 19, 43 500 Daruvar  

 


