Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 9. Zakona o
pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/159) te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09,
41/09, 11/13, 20/13- pročišćeni tekst, 6/15) Gradsko vijeće Grada Delnica na svojoj sjednici
održanoj 10. ožujka 2016. godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju isključivo iz
Proračuna Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grada) te uvjeti i mjerila za provedbu javnog
natječaja za povjeravanje obavljanja djelatnosti prijevoza pokojnika na temelju
četverogodišnjeg ugovora.
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se:
- prijevoz umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti (nasilna, iznenadna smrt), na
poziv ovlaštenog mrtvozornika, s mjesta smrti do nadležne patologije,
- prijevoz osoba koje su umrle na javnim površinama ili u objektima javne namjene na
području Grada Delnica, na poziv ovlaštenog mrtvozornika, s mjesta smrti do nadležne
patologije.
Članak 3.
Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke, ovom Odlukom
utvrđuju se mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za sklapanje ugovora
o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika:
Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika su:
1. da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika
što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra,
2. da je pravna ili fizička osoba financijski sposobna za obavljanje poslova što dokazuje:
2.1. BON-1, BON-2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana
2.2. potvrdom porezne uprave o urednom ispunjenju dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana, osim ako je odobrena
odgoda plaćanja obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja,
2.3. da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu.
3. da je pravna ili fizička osoba tehnički i stručno osposobljena za obavljanje poslova:
3.1. da ima u vlasništvu ili u najmu (leasingu) najmanje jedno specijalno vozilo
namijenjeno prijevozu umrlih osoba ( u daljnjem tekstu: pogrebno vozilo) što se dokazuje:
- preslikom prometne odnosno knjižice vozila,
- potvrdom odnosno atestom ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo ispunjava uvjete za prijevoz
pokojnika, (potvrda ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila).
3.2. da posjeduje transportni lijes koji se može redovito prati i dezinficirati te
transportnu vreću za prijenos koja se može redovito prati i dezinficirati što dokazuje karticom
popisa dugotrajne imovine te da upotrebljava specijalne vreće za umrle osobe u slučajevima
izraženih promjena na tijelu ili necjelovitog stanja pokojnikova tijela,

3.3. da je sposobna obavljati dežurstvo od 0-24 sata sve dane u tjednu što dokazuje
Izjavom o sposobnosti trajnog ili kvalitetnog obavljanja poslova dežurstva od 0-24 sata,
3.4. reference za obavljanje djelatnosti – oprema, broj i struktura djelatnika, dosadašnji
poslovi,
3.5. da nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva što dokazuje
izjavom o nekažnjavanju (izjava da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno
osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema
gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu – odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu
za sebe i za pravnu osobu). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave poziva za
prikupljanje ponuda.
3.6. Kada to ocijeni potrebnim Grad Delnice može zatražiti od ponuditelja druge
dokaze radi utvrđivanja sposobnosti ponuditelja.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Delnica donosi odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.
Obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnim novinama, a sam natječaj na Oglasnoj ploči te
internetskim stranicama Grada, a sadrži:
- vrstu poslova,
- uvjete za obavljanje poslova prijevoza pokojnika,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- rok za podnošenje ponuda,
- kome se podnosi ponuda,
- obvezu podnošenja isprava i drugih dokaza iz članka 3. ove Odluke kojima ponuditelj
dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje poslova prijevoza pokojnika,
- obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
- druge obavijesti.
Članak 5.
Ponuda se podnosi u roku od 15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na
adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, s naznakom „Natječaj za prijevoz pokojnika –
ne otvaraj“ .
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sve isprave, dokaze i druge priloge kojima dokazuju
da ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova prijevoza pokojnika. Isprave i dokazi se podnose
u izvorniku ili ovjerenoj kopiji s tim da ne smiju biti stariji od 30 dana.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna, neće se razmatrati.
Članak 6.
Za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika Gradonačelnik
imenuje povjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Povjerenstvo priprema ponudbenu dokumentaciju, provodi javno otvaranje ponuda,
razmatranje ponuda, te donosi zaključak o prijedlogu odluke o odabiru.
O radu povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 7.
Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni
predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

Članak 8.
Odluku o odabiru pravne ili fizičke osobe obrtnika kojoj će se povjeriti obavljanje poslova
prijevoza pokojnika donosi Gradsko vijeće Grada Delnica.
Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija.
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, ima najnižu cijenu
usluga prijevoza pokojnika.
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 9.
Gradonačelnik sklapa ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika. Ugovor se sklapa na
rok od 4 godine.
Ako odabrani ponuditelj ne potpiše ponuđeni ugovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja
poziva, smatrati će se da je odustao od ponude.
U slučaju iz prethodnog članka obavljanje poslova prijevoza pokojnika može se povjeriti
sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 10.
Gradonačelnik može otkazati ugovor ako osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova
prijevoza pokojnika ne obavlja poslove na način propisan ovom Odlukom, odnosno ne
ispunjava obaveze i uvjete preuzete ugovorom ili ne izda uredan račun za obavljenu uslugu.
Odluku o raskidu donosi Gradonačelnik o čemu je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici.
Osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika može otkazati ugovor ne
navodeći razloge.
Otkazni rok je tri mjeseca, a počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca u kojem je otkaz
primljen.
Članak 11.
Prijevoz pokojnika može se obavljati samo pogrebnim vozilom.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati sanitarno-tehničke uvjete određene propisima o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti i biti atestiran od ovlaštenog tijela da zadovoljava uvjete za
prijevoz pokojnika.
Pogrebno vozilo mora biti uredno obojano te prije upućivanja u promet očišćeno,
dezinficirano i prozračeno, a tijekom obavljanja usluge u dijelu pogrebnog vozila u kojem se
nalazi pokojnik mora biti uključena ventilacija.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom
prometu.
Članak 12.
Osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika mora u pogrebnom vozilu
imati opremu u kojoj se prenosi pokojnik u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti.
Članak 13.
Osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika, odnosno njezin zaposlenik,
dužna je te poslove obavljati na način kojim se iskazuje pijetet prema umrlim osobama te po
pozivu, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno otpremiti
pokojnika.

Osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika dužna je osigurati dežurstvo
od 0 do 24 sata.
Članak 14.
Ako osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika te poslove ne obavlja u
skladu s ovom Odlukom i ugovorom sklopljenim sa Gradom Delnicama, odgovara za svu
štetu koja bi mu time bila nanesena.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Delnica“.
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