
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

 

   

Na temelju članka 4. Odluke o odreĎivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 

6/16) i članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», 

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

Siska dana 01. ožujka 2016. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o objavi natječaja za povjeravanje obavljanja 

poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz proračuna Grada Siska 

 

 

                                                                     Članak 1. 

 

           Objavljuje se natječaj za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Siska. 

 

         Članak 2. 

 

Prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Siska, obavit će se objavom natječaja u dnevnom tisku i na 

službenim stranicama Grada Siska. 

         

          Članak 3. 

 

            Naziv i adresa naručitelja: Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni 

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

 

                                                                      

 

 

 

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

SISAČKO - MOSLAVAČKA 

ŽUPANIJA 

GRAD SISAK 

GRADONAČELNICA 

 

KLASA:363-01/15-01/110 

URBROJ: 2176/05-01-16-6 

Sisak, 01. ožujka  2016. godine 



Članak 4. 

 

Predmet natječaja je 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. 

Poslovi i usluge iz stavka 1. ovog članka moraju biti izvršeni odmah po pozivu 

mrtvozornika o potrebi poslova, odnosno usluga. 

 

                                                                    Članak 5. 

 

Ugovor za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke zaključiti će se s najpovoljnijim 

ponuditeljem na vrijeme od 4 (četiri) godine po donošenju Odluke Gradskog vijeća o izboru 

osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova. 

 

Članak 6. 

 

Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti cijenu prijevoza po kilometru od mjesta smrti 

do nadležne patologije ili sudske medicine i troškove preuzimanja. 

            Naručitelj se obvezuje platiti poslove i usluge iz članka 4. ove Odluke u roku od 60 

dana od dana dostave ovjerenog računa. 

 

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 osuĎena te da se   

 protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor 

odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuĎene 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, 

-garanciju banke 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 

utvrĎivanja sposobnosti ponuditelja. 

 

Članak 8. 

 

             Dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda zainteresirani ponuditelji mogu 

preuzeti, od dana objave Natječaja u dnevnom tisku , svaki radni  dan  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. 

Ostali uvjeti vezani za dokumentaciju biti će utvrĎeni Uvjetima i mjerilima za provedbu 

prikupljanja ponuda za obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Grada Siska. 

 

Članak 9. 

 

U objavi natječaja u dnevnom tisku navode se:  

- podaci o vrsti poslova koji će se povjeriti ugovorom o povjeravanju, 

- podaci o naručitelju, 

- podaci o mjestu, vremenu i načinu podizanja natječajne dokumentacije, 

- datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda. 

 

 

Članak 10. 

 

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude. 

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 

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. 

   

 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenim 

stranicama Grada Siska. 

 

 

 

                            

 

GRADONAČELNICA 

 

 

 

Kristina Ikić Baniček, v. r. 


