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KLASA: 363-01/16-01/13 
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Garešnica, 9. svibnja 2016. godine 
 

 

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“, broj /16)  

gradonačelnik Grada Garešnice je 3. svibnja 2016. godine donio Odluku o raspisivanju javnog 

natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Garešnice, te se na temelju iste objavljuje 

 

 

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Grada Garešnice 

 
 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 
 

Predmet Javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova  

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne 

patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. 

 
II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK NATJEČAJA 

 

Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti cijenu prijevoza / km od mjesta smrti do nadležne 

patologije ili sudske medicine s uključenim troškom preuzimanja. 
 

Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze: 

- da su upisani u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju 

izvodom iz registra, ne starijim od 30 dana od dana podnošenja prijave, 

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju 

preslikom rješenja, 

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što 

dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,  

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 

sata svakog dana i da mogu  mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku dva sata od prijema  poziva, 

što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih u kojoj se pojedinačno navode 

kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže, 

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za doprinose, a 

isto dokazuju odgovarajućom  potvrdom  porezne uprave ne starijom od 30 dana. 



 

 

Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu 

Garešnica po bilo kojem osnovu, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim 

evidencijama Grada. 

 
III. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke II. 

ovog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu. 
 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 

 
IV. ROK ZA PREDAJU PONUDA 
 

Ponude se s prilozima dostavljaju putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad 

Garešnica, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA 

OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ 

PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE - NE OTVARAJ“. 
 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. svibnja 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način 

dostave. 

 
V. OTVARANJE PONUDA  

 

Otvaranje ponuda održat će se dana 18. svibnja 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Grada 

Garešnice, Vladimira Nazora 20A, Garešnica. Otvaranju  mogu prisustvovati ponuditelji koji su 

podnijeli ponudu na javni natječaj, uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti i osobne iskaznice. 

 
VI. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU I SKLAPANJE UGOVORA 
 

Nakon provedenog postupka, gradonačelnik donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

Gradonačelnik Grada Garešnice s izabranim ponuditeljem zaključit će ugovor o obavljanju 

poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Garešnice. 

 

 

 

 

 

           GRADONAČELNIK 

 

                   Velimir Žunac, mag.ing.el. 


