
NACRT 

 

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) 

i članka i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 

broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na ___. sjednici održanoj dana __ 

ožujka 2016. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz proračuna Grada Jastrebarskog 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Grada Jastrebarskog, te uvjeti za obavljanje navedenih poslova. 

Članak 2. 

 Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se: 

-preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe koji se nalaze na području 

Grada Jastrebarskog, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije 

moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, odnosno u slučaju sumnjive smrti kad 

mrtvozornik tijelo upućuje na obdukciju, 

-prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) koji se nalaze na 

području Grada Jastrebarskog, 

-prijevoz pokojnika koji nemaju poznatih srodnika ili skrbnika ili ih nema tko sahraniti, koji 

su imali prebivalište ili boravište na području Grada Jastrebarskog. 

 

               Članak 3. 

 Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Jastrebarskog povjeravaju se na temelju pisanog ugovora pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u 

odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a nakon provedenog javnog 

natječaja. 

 

Članak 4. 

 Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke, 

raspisuje gradonačelnik, na prijedlog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, 

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

(dalje u tekstu: Upravni odjel). 

 Javni natječaj iz prethodnog stavka ovoga članka, objavljuje se na oglasnoj ploči i na 

web stranici Grada Jastrebarskog.  

 Postupak javnog natječaja provodi Upravni odjel. 

 

               

 



Članak 5. 

 Na javni natječaj se mogu javiti pravne ili fizičke osobe koje moraju dokazati da 

ispunjavaju slijedeće uvjete; 

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju 

izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,  

- 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, a 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 od dva sata od prijema 

poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se 

pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,  

- da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje, što dokazuju 

odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,  

- da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Jastrebarskom, što Upravni odjel utvrđuje po 

službenoj dužnosti uvidom u računovodstvene evidencije Grada. 

 

                                                                   

Članak 6. 

 Nakon provedenog postupka, Gradonačelnik donosi odluku o izboru ponuditelja kojem 

će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.  

 Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se najpovoljnijem ponuditelju. 

 Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se 

ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.  

 Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može 

pokrenuti upravni spor.  

 Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem 

zaključuje gradonačelnik, na rok od 4 godine. 

                                      

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog.“  

 KLASA: 

URBROJ:  

Jastrebarsko,  
 

                                                                                                                        P r e d s j e d n i c a 

                                                                                                       Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

                                                                                                                       Željka Kovačić, prof.       

                                                                         

 


