
                            
 

            REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA NOVA BUKOVICA
                  Općinski načelnik
 
 
KLASA: 363-05/21-01/01 
URBROJ: 2189-9-02-22-11 
Nova Bukovica, 14. svibnja  20
 
 

Na temelju članka 4. 
se financiraju iz Proračuna Općine 
Bukovica broj 7/2021), članka 54. Statuta 
Općine Nova Bukovica", broj 2/21
natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
Općine Nova Bukovica Povjerenstva, 
      

o odabiru najpovoljnije ponude
koji se financiraju iz proračuna 

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pok
financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 7/2021) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica", broj 2/21),  općinski načelnik Općine Nova Bukovica donio j
raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Općine Nova Bukovica, KLASA: 363
od  4. travnja  2022., na temelju kojeg 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
razdoblje od 4 (četiri) godine najpovoljnijem ponuditelju 
Boškovića 16B, 33520 Slatina
ponude u iznosu od 1.398,70 kn bez PDV
1.748,38 kn s PDV-om po pokojniku
 

  
Predmet obavljanja usluge

prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od mjesta smrti do nadležne 
patologije ili sudske medicine, a za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. 

Općina Nova Bukovica 
obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete: 
- da je umrla osoba ili su posmrtni ostaci osobe s područja Općine Nova Bukovica,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik 
s Općinom Nova Bukovica mora imati 
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu
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2022.  

 i 7. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 

članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasn
Općine Nova Bukovica", broj 2/21) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na 
natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Povjerenstva,  općinski načelnik Općine Nova Bukovica
  

ODLUKU  
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
 

I. 
Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pok
financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 7/2021) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica", broj 2/21),  općinski načelnik Općine Nova Bukovica donio j
raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Općine Nova Bukovica, KLASA: 363-05/21-01/01, URBROJ: 2189
od  4. travnja  2022., na temelju kojeg i prijedloga Povjerenstva, se poslovi 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
razdoblje od 4 (četiri) godine najpovoljnijem ponuditelju - SLATINA KOM d.o.o., Trg R. 
Boškovića 16B, 33520 Slatina, Ponuda br. 19/2022 od 11. travnja 2022.g. s cijenom 
ponude u iznosu od 1.398,70 kn bez PDV-a, 349,68 kuna PDV i ukupnom iznosu od 

po pokojniku. 

II. 

obavljanja usluge iz točke I. ove Odluke su poslovi preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od mjesta smrti do nadležne 
patologije ili sudske medicine, a za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

 će snositi troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na 
obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete: 

je umrla osoba ili su posmrtni ostaci osobe s područja Općine Nova Bukovica,
da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik iz točke I. ove Odluke, a 

mora imati zaključen Ugovor o obavljanju tih poslova
da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozorni

 

Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 
(Službeni glasnik Općine Nova 

Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik 
o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na 

natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
Nova Bukovica donosi 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika  
Bukovica 

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 7/2021) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica", broj 2/21),  općinski načelnik Općine Nova Bukovica donio je Odluku o 
raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

01/01, URBROJ: 2189-9-02-21-3 
se poslovi prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica povjeravaju na 
SLATINA KOM d.o.o., Trg R. 

, Ponuda br. 19/2022 od 11. travnja 2022.g. s cijenom 
a, 349,68 kuna PDV i ukupnom iznosu od 

su poslovi preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od mjesta smrti do nadležne 
patologije ili sudske medicine, a za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. 

škove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na 

je umrla osoba ili su posmrtni ostaci osobe s područja Općine Nova Bukovica, 
iz točke I. ove Odluke, a koji 

govor o obavljanju tih poslova  
za obdukciju izdanu od mrtvozornika 



 

nadležnog za područje Općina Nova Bukovica, 
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio 
ugovora o obavljanju poslova i točkom I. ove Odluke. 
 
 

III. 
 

 Sukladno članku 8. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 7/2021) općinski načelnik sklapa Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica sklopiti će se u roku od 
30 dana od dana donošenja Odluke o  odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora. 

Ugovor osobito sadrži: 
- ugovorne strane, 
- poslove za koje se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- način i rok plaćanja, 
- odredbe o izmjeni i prestanku ugovora, 
- odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja za zaprimanje poziva 

mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske godine te o mogućnosti 
za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata 
od primitka poziva, 

- jamstvo izvršitelja za uredno ispunjenje ugovora. 
Sastavni dio ugovora je cjenik usluge najpovoljnijeg ponuditelja.  

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora, smatrati će se da 
je odustao od ponude te će se ponoviti natječaj za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica.   

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim 
ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke 
djelatnosti, Općina Nova Bukovica će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen. 
 

IV. 
    

  
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba.           
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica i na službenoj internetskoj stranici Općine Nova Bukovica . 
 
 
           
            OPĆINA NOVA BUKOVICA 
                 OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                Tomislav Bračun, prof. 
 
 
Dostaviti: 

1. Službena stranica, za objavu, 

2. Službeni glasnik Općine Nova Bukovica   


