
  

 

 

 

 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 363-02/15-01/9 

URBROJ: 2113/01-04/1-17-5

Donja Stubica, 27. ožujak 2017. 

 

 

 Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine”, 

broj 36/15) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije, broj 14/09, 12/13 i 27/14) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na svojoj 35. sjednici 

održanoj dana 27. ožujka 2017. godine, donijelo je 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica 

 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Donja Stubica (u daljem tekstu: Grad), uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za 

povjerenje prijevoza pokojnika temeljem ugovora. 

 

Članak 2. 

 Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i prijevoza 

umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Grada do nadležne patologije ili 

sudske medicine za koje nije moguće odrediti uzrok smrti bez obdukcije. 

 Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika. 

 

Članak 3. 

 Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

povjeravaju se pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u odgovarajući registar za obavljanje 

pogrebničke djelatnosti na temelju pisanog ugovora, a nakon provedenog natječaja. 

 

Članak 4. 

 Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se mjerila 

za provedbu natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika: 

 - ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine, 

 - ponuditelj mora dokazati da je pravna ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje 

pogrebničke djelatnosti, 

 - ponuditelj mora dokazati osposobljenost i opremljenost za obavljanje pogrebnićke 

djelatnosti dostavljanjem preslike Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke 

djelatnosti, 

 - ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze plaćanja svih dospjelih obveza i 

obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dostavljanjem Potvrde Porezne uprave o stanju 

duga (dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja), 

 - ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Gradu dostavljanjem potvrde 

(dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja), 
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 - ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena, te 

da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, zbog gospodarskog kriminala. Odgovorna osoba 

ponuditelja daje Izjavu za sebe i za pravnu osobu, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana 

objave natječaja, 

 - ponuditelj mora dati pismenu Izjavu da je spreman na izvršenje obveza i iz ugovora 24 

sata na dan cijele godine temeljem poziva nadležne osobe iz policijske uprave ili pravosudnih 

tijela, 

 - ponuditelj je dužan dostaviti izjavu o dostavljanju bjanco zadužnice za uredno 

ispunjenje ugovora prije potpisivanja ugovora. 

 Način i rokovi plaćanja određuju se ugovorom. 

 

Članak 5. 

 Odluku o raspisivanju natječaja donosi gradonačelnik. 

 Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupaka koje imenuje 

Gradonačelnik, a isto se sastoji od tri člana. 

 Natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada Donja Stubica. 

 Ponuda se dostavlja u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 

naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja “NE OTVARAJ-

PONUDA ZA...”, te ostalim podacima sukladno ponudbenoj dokumentaciji, u roku od 10 dana 

od dana objave natječaja. 

 Ponuda koja nije podnijeta u roku neće se razmatrati. 

 Ponuda koja ne sadržava isprave navedene u ponudbenoj dokumentaciji smatrati će se 

neprihvatljivom. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka izrađuje ponudbenu dokumentaciju, otvara ponude i 

upućuje prijedlog Gradonačelniku o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

Članak 6. 

 Nakon provedenog postupka, te dostavljenog prijedloga Povjerenstva za provedbu 

postupka, gradonačelnik donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje 

prijevoza pokojnika. 

 Obavljanje prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju koji uz ispunjenje svih uvjeta iz 

natječaja ponudi najnižu cijenu prijevoza po km. 

 Za donošenje odluke o izboru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. 

 Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može 

pokrenuti upravni spor. 

 Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem, sklapa 

gradonačelnik. 

 Prije sklapanja ugovora odabrani ponuditelj mora dostaviti bjanco zadužnicu, kao 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

Članak 7. 

 Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prestaje: 

 - istekom vremena na koji je sklopljen, 

 - smrću fizičke osobe, odnosno prestankom pravne osobe pogrebniku 

 - otkazom ugovora od strane Grada, 

 - raskidom ugovora od strane pogrebnika. 

 

Članak 8. 

 U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu s sklopljenim ugovorom ili prestane 

ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad će otkazati ugovor o povjeravanju 

poslova prijevoza pokojnika i prije isteka vremena na koji je sklopljen. 



 Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika smatra se otkazanim istekom roka od 

30 dana od dana upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku. 

 

Članak 9. 

 Praćenje izvršenja obveza pogrebnika iz ugovora o povjeravanju poslova prijevoza 

pokojnika, obavlja Komunalni pogon Grada Donja Stubica. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije”. 

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Anđelko Glivar, dr. med. 
 


