
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

SISAČKO -MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SISAK 
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja za 

povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Grada Siska 

 

 

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/16), objavljuje 

se  

 

NATJEČAJ 

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ 

PRORAČUNA GRADA SISKA 

 

1. Podaci o Naručitelju: 

a) GRAD SISAK, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav,  

44000 Sisak, Rimska ulica 26, MB: 2553040, OIB 08686015790 

 

b) Kontakt:  

Za pitanja vezana za postupak prikupljanja ponuda: 

Martina Mađerić dipl. oec., Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, 

Odsjek za gospodarstvo, 

Telefon: 044/510-158 

Telefax: 044/510-157 

e-mail:martina.madjeric@sisak.hr  

 

2. Dokumentaciju za provedbu natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti, 

od dana objave Obavijesti o natječaju  u dnevnom tisku i na službenim stranicama Grada Siska, 

radnim danom od 8,00 –16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Upravni odjel za 

gospodarstvo i komunalni sustav, soba br. 9, Rimska 26, 44000 Sisak. 

 

3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici neposredno u pisarnicu 

Grada Siska ili preporučeno poštom na adresu: 

 

GRAD SISAK, 44000 Sisak, Rimska ulica 26, 

Upravni odjel za gospodarstvo i 

komunalni sustav, 

s naznakom: 

 

PONUDA ZA „OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE 

FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA SISKA“– NE OTVARAJ, 

 

i s naznačenom adresom ponuditelja. 

 



4. Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada   

Siska zaključit će se s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od četiri godine. 

 

5. Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. lipnja 2020. godine u 12,00 sati u pisarnicu Grada 

Siska, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja. 

 

6. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda je 4. lipnja 2020 godine u 14,00 sati.  

Adresa/mjesto za otvaranje ponuda: Grad Sisak, Gradska vijećnica, 44000 Sisak, Rimska 26. 

 

 

 

 

 

 

    Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja za 

povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika      

      koji se financiraju iz proračuna Grada Siska 

 


