
            
 

       R E PUBLIKA  HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

        GRAD SISAK 

           GRADONAČELNICA  
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Sisak, 6. kolovoza 2020.  

          

           

                                                               GRADSKO VIJEĆE  

                                                                                                               GRADA SISKA 

   

 

 

PREDMET:  Materijal za sjednicu vijeća 

         - dostavlja se, 

 

                   Sukladno članku 36. i 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 

11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20), upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Siska na razmatranje i usvajanje: 

 

  

      1.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 

 se financiraju iz proračuna Grada Siska                                                                                  

 

      2.  Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 

 

      3.  Tekst  odredaba važećeg akta koji se mijenja. 

 

                      

                      

                      S poštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                                     Kristina Ikić Baniček 



                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                         

PRIJEDLOG 

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 

14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst  i 4/20) na sjednici održanoj ________ 2020. 

godine donosi 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA 

POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA SISKA 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Siska („Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije“, broj 6/16) u članku 8. stavak 1. 

mijenja se i glasi: 

 

„Gradonačelnica donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova 

prijevoza pokojnika.„  

 

Stavak 6. mijenja se i glasi: 

 

„Odluku o raskidu ugovora donosi gradonačelnica na prijedlog Upravnog odjela za 

gospodarstvo i komunalni sustav.“ 

 

                                                                                                                                                                                        
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko- 

moslavačke županije“. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Sisak, ______________2020. godine 

                

 

                                                       

                                                    GRAD SISAK 

                                                             GRADSKO VIJEĆE 

 

                                                                                                                            Predsjednica 

 

                                              Ivana Cindrić, v.r. 

 

 

 

 

 

 



PRAVNI TEMELJ 

 

                Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj, 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni 

tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20). 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

Potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Siska 

za 2020. godinu. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Člankom 9. stavkom 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15 i 

98/19) propisano je da 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, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika 

sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. 

Nadalje, člankom 9. stavkom 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 

36/15 i 98/19) jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj za povjeravanje poslova 

prijevoza iz stavka 1. ovoga članka i odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj, 

12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-

pročišćeni tekst i 4/20) propisano je da gradonačelnik donosi opće i pojedinačne akte koji su 

mu stavljeni u djelokrug zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima, te obavlja i druge 

poslove utvrđene zakonom,  Statutom i općim aktima Grada.  

 

S obzirom da Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15 i 98/19) nije 

propisano da odluku o izboru ponuditelja mora donijeti Gradsko vijeće Grada Siska, a radi 

pojednostavljenja donošenja iste, predlaže se Gradskom vijeću Grada Siska donošenje Odluke 

kao u prijedlogu. 

 

 

 



Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15) i 

članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 

9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14 i 9/15) Gradsko vijeće Grada Siska na 17. sjednici 

održanoj 28. siječnja 2016. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika  

koji se financiraju iz proračuna Grada Siska 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

    Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada  

    Siska, te uvjeti i mjerila za provedbu natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza   

    pokojnika temeljem ugovora. 

 

Članak 2. 

 

     Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska su: 

 -   poslovi preuzimanja 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. 

 

Članak 3. 

 

      Poslovi prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke povjeravaju se pravnoj ili fizičkoj osobi  

      registriranoj za obavljanje pogrebničke djelatnosti ugovorom o obavljanju tih poslova nakon  

      provedenog postupka natječaja prikupljanjem pisanih ponuda. 

 

 

II. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA NATJEČAJA 

 

Članak 4. 

 

    Odluku o objavi natječaja prikupljanjem pisanih ponuda donosi gradonačelnica Grada Siska. 

 

Članak 5. 

 

(1) Postupak natječaja iz članka 3. ove Odluke provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnica  

      Grada Siska. 

(2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana. 

 

Članak 6. 

 

(1) Odluka o objavi natječaja prikupljanjem pisanih ponuda mora sadržavati: 

      - poslove i usluge za koje se sklapa ugovor, 

      - vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

      - vrstu i opseg poslova, 

      - način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 

      - oblik jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora, 

      - način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 

      - rok važenja ponude, 

      - isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 

      - uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 



 

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na službenim stranicama Grada 

      Siska. 

 

Članak 7. 

 

 Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave: 

-ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga što  

 dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti, ne stariji od 6  

 mjeseci do dana objave natječaja, 

-BONPLUS ili BON 1 (za pravne osobe) ili Potvrdu porezne uprave o visini dohotka (za fizičke  

 osobe/obrtnike), ne  starije od 30 dana do dana slanja objave natječaja, 

-BON 2  (i fizičke i pravne osobe) - ne stariji od 30 dana do dana slanja objave natječaja, 

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja   
 svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne stariju od 30   

 dana do dana slanja objave natječaja, 

-ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koje se provodi    

 postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova, (reference – oprema,   

 poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi), 

-ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se   

 protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (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 izjavu daje za sebe i za pravnu osobu – ovjerena od nadležnog tijela (javni   

 bilježnik) -  ne stariju od 30 dana do dana slanja objave natječaja, 

-ukoliko naručitelj to zahtijeva ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje  

 ugovora, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s obvezom plaćanja  

  „na prvi pismeni poziv i bez prigovora“), 

-kada to ocijeni potrebnim Grad Sisak može zatražiti od ponuditelja druge dokaze radi utvrđivanja  

 sposobnosti ponuditelja. 

 

 

III. MJERILA ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 8. 

 

(1) Gradsko vijeće nakon provedenog postupka, na prijedlog gradonačelnice donosi odluku o izboru  

      ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika. 

(2) Najpovoljniji ponuditelj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji  

      uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu. 

(3) Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti    

      upravni spor. 

(4) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa  

      gradonačelnica. 

(5) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava odredbe o raskidu, a naročito u  

      slučaju ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Grada Siska i građana. 

(6) Odluku o raskidu ugovora donosi gradonačelnica na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo i  

      komunalni sustav, a o razlozima raskida gradonačelnica je dužna izvijestiti Gradsko vijeće na   

      prvoj sljedećoj sjednici. 

 

 

 

Članak 9. 

 

 Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni   



 sustav. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika  

(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/06). 

 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 

županije“. 
 

 

 

 

KLASA: 363-01/15-01/110 

URBROJ: 2176/05-02-16-4 

 

GRADSKO VIJEĆE 

GRADA SISKA 

  

 

                                                                                                                        PRVI POTPREDSJEDNIK 

 

 

                                                                                                                              Ivica Rendulić, v.r. 


