REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 9. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ( „ Narodne novine „ br. 36/15 ) i članka 15.
Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ) Općinsko vijeće Općine Donji
Kukuruzari na XV sjednici održanoj 04. ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz
proračuna Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine
Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu : Odluka ), način i uvjeti za provedbu javnog natječaja za
povjeravanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.
Pod poslovima prijevoza pokojnika u smislu ove Odluke podrazumijeva se :
- preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne
patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,
- preuzimanje, prijevoz i opremanje minimalnom opremom umrlih osoba koje prije smrti

nisu osigurali sredstva za podmirenje pogrebnih troškova i koje nemaju nasljednika ili bliskih
srodnika koji su dužni snositi njihove troškove pogreba.
Troškove prijevoza pokojnika iz stavka 2. ovog članka snosi Općina Donji Kukuruzari
samo u slučaju kada takva obveza nije stavljena u nadležnost centra za socijalnu skrb, a
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Članak 2.
Poslove prijevoza pokojnika obavlja pravna ili fizička osoba koja je upisana u
odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a na temelju provedenog javnog
natječaja.
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika ili Općine Donji
Kukuruzari.

Pogrebnik kojemu se povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava dežurstvo od 0-24 h
svakog dana.
Članak 3.
Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari donosi Odluku o pokretanju postupka
odabira osoba za obavljanje poslova iz članka 1. Ove Odluke.
Na temelju Odluke iz st. 1. ovog članka raspisat će se javni natječaj za povjeravanje
poslova prijevoza pokojnika.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik,
Odlukom iz st. 1 ove Odluke, a ima predsjednika i najmanje 2 ( dva ) člana.
Članak 4.
Prijevoz pokojnika obavlja se na temelju Ugovora o povjeravanju poslova prijevoza
pokojnika koji sklapa Općina Donji Kukuruzari s pravnom ili fizičkom osobom čija je ponuda
odabrana kao najpovoljnije.
Ugovor iz st. 1. ovog članka može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 ( četiri ) godine.

Članak 5.
Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke mora sadržavati :
 djelatnost za koju se povjerava obavljanje poslova
 vrijeme za koje se povjerava obavljanje poslova
 vrstu i opseg poslova
 način i rokovi plaćanja
 jamstvo izvršitelja za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora
 način, mjesto i rok za dostavu ponude
 rok važenja ponude
 isprave koje su prilog ponude ( radi dokazivanje pravne i poslovne sposobnosti,
financijske i gospodarske, te stručne i tehničke sposobnosti )
 kriterij za odabir najpovoljnije ponude
 ostali sadržaj propisan posebnim propisima
Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Donji
Kukuruzari.
Članak 6.
Na natječaj se može javiti fizička i pravna osobe koja je uz svoju ponudu dužna priložiti
slijedeće isprave :
















izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je
registrirana za obavljanje tražene djelatnosti i da protiv nje nije pokrenut stečajni
postupak ( izvod ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja )
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
BON 1 za posljednje dvije financijske godine iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj u
tom razdoblju pozitivno poslovao
BON 2 iz kojeg je vidljivo da ponuditelj u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi
računa
Potvrdu porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da ponuditelj nema
dugovanja po osnovi javnih davanja ( potvrda ne smije biti starija od 30 dana od
dana objave javnog natječaja )
Potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Općini Donji Kukuruzari po bilo
kojem osnovu ( potvrda ne smije bit starija od 30 dana od dana objavne javnog
natječaja )
Izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje, za sebe i za pravnu osobu,
da nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog
slijedećih kaznenih djela : zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju,
prijevara u gospodarskom poslovanju, povreda obveze vođenja trgovačkih i
poslovnih knjiga, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovnika, primanja i davanje
mita u postupku stečaja, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u
postupku javne nabave, zavaravajuće oglašavanje, utaja poreza ili carine,
izbjegavanje carinskih nadzora, subvencijska prijevara, zlouporaba povlaštenih
informacija, zlouporaba tržišta kapitala, neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, odavanje i
neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, nedozvoljena proizvodna, nedozvoljena
trgovina i pranje novca.
Dokaz da imaju na raspolaganju ( u vlasništvu ili zakupu ) najmanje jedno pogrebno
vozilo ( prometna knjižica vozila )
Dokaz o broju stručnog osoblja, posjedovanju opreme i ostalih uređaja koje
omogućava obavljanje predmetne djelatnosti
Referentnu listu izvršenih ugovora u posljednje dvije godine.

Sve isprave iz st. 1 ovog članku podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Pravne i fizičke osoBe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku
djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti, nisu dužne priložiti
i Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 7.
Povjerenstvo iz članka 3. Ove Odluke , kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te donosi zaključak kojim predlaže najpovoljnijeg
ponuditelja.
Na temelju zaključka Povjerenstva, općinski načelnik donosi Odluku o povjeravaju
obavljanja poslova prijevoza pokojnika ili odluku o poništenju javnog natječaja.
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, među sposobnim ponuditeljima, jest
najniža cijena obavljanje navedene djelatnosti, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja.
Članak 9.
Na temelju Odluke iz članka 7. stavak. 3. ove Odluke Općinski načelnik s odabranim
ponuditeljem sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika u roku
od 15 dana od dana kada je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 2. stavka 1. točke 4 i
odredbe članka 2. stavka 4. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
temeljem pisanog ugovora ( „ Službeni vjesnik „ br. 36/13 ) .
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom vjesniku „
Općine Donji Kukuruzari.
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