
                            
 

            REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA NOVA BUKOVICA
     Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
 
KLASA: 363-05/21-01/01 
URBROJ: 2189-9-02-22-10 
Nova Bukovica, 19. travnja  2022.
 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica

I. sjednica Povjerenstva za provedbu 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
travnja 2022. godine (srijeda
Bukovica. 

Sjednica je započela s radom 15:
 
Nazočni:  

- Irena Stipanović, predsjednica,
- Tomislav Dereš, član i 
- Maja Kiš, član. 

 
 Odsutni: -  

 
Ostali nazočni: - 
 
Zapisničar: Tomislav Dereš

 
Predsjedavajući sjednici, predsjedni
predlaže dnevni red iz saziva, koji je nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno 
usvojen: 
              

 
1. Javno otvaranje pristiglih ponuda 

se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukov
2. Rasprava o elementima pristiglih ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu za izbor  

 najpovoljnije ponude  
3.  Pitanja i prijedlozi. 

 
Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 
Točka 1. Javno otvaranje pristiglih ponuda na 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PODRAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA BUKOVICA 
za provedbu natječaja 

travnja  2022.  

 
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na natječaj za obavljanje poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
-OBJEDINJEN ZAPISNIK- 

 
 

Povjerenstva za provedbu  natječaja za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica
travnja 2022. godine (srijeda) u prostorijama Općinskog načelnika Općine Nova 

:00 sati. 

Irena Stipanović, predsjednica, 
Tomislav Dereš, član i  

Tomislav Dereš 

Predsjedavajući sjednici, predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja pozdravlja nazočne, te 
saziva, koji je nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno 

  
D n e v n i   r e d : 

Javno otvaranje pristiglih ponuda na natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica  
Rasprava o elementima pristiglih ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu za izbor  

Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

Točka 1. Javno otvaranje pristiglih ponuda na natječaj za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica  

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

za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica, održana dana 13. 

) u prostorijama Općinskog načelnika Općine Nova 

pozdravlja nazočne, te 
saziva, koji je nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno 

natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji 

Rasprava o elementima pristiglih ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu za izbor   

Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.  

natječaj za obavljanje poslova prijevoza 



A. Odluka o raspisivanju javnog natječaja: 
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 proračuna Općine Nova Bukovica, KLASA: 363-05/21-
01/01, URBROJ: 2189-9-02-21-3 od  4. travnja  2022..  
 
B. Objava javnog natječaja: 
Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici www.novabukovica.hr dana 
5. travnja  2022. godine. 
 
C. Rok za dostavu ponuda: 
Rok za dostavu ponuda je istekao dana 13. travnja 2022. godine. u 15,00 sati. 
 
D. Vrijeme početka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda: 
13. travnja 2022. u 15.00 sati. 
 
E. Otvaranje, pregled i ocjenu ponuda izvršilo: 
Povjerenstvo za provedbu  natječaja, u sastavu:  Irena Stipanović, predsjednica, Tomislav Dereš, član i  
Maja Kiš, član. 
 
Podaci iz prijava pristiglih do roka za dostavu ponuda prema redoslijedu otvaranja (zatvorenih) 
prijava s priloženim ispravama: 
 

1. SLATINA KOM d.o.o., Trg R. Boškovića 16B, 33520 Slatina, Ponuda br. 19/2022 od 11. 
travnja 2022.g., zaprimljena dana 11. travnja 2022. u 11,09 sati. 

 
 
Točka 2. Rasprava o elementima pristiglih ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu za 
izbor  najpovoljnije ponude 
 

Sukladno objavljenom javnom natječaju ponuda za natječaj obvezno sadrži ime i prezime, 
odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta te broj žiro/tekućeg 
računa s nazivom banke kod kojeg je isti otvoren (Obrazac 1 – Ponudbeni list).  

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete te 
su iste uz ponudu dužne dostaviti i dokaze o ispunjavanju tih uvjeta:  

-  da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju 
izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra ili drugim odgovarajućim dokazom pravne 
sposobnosti, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, 

- 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 što 
dokazuju preslikom prometne dozvole, 

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 
sata svakog dana i da pokojnika mogu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema 
poziva, a što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se 
pojedinačno navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže, 

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenog dospjelog duga prema Općini Nova 
Bukovica po bilo kojem osnovu, osim ako su s Općinom regulirali plaćanje duga, što 
dokazuju Potvrdom o nepostojanju duga prema Općini Nova Bukovica  

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih 



obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (npr. u postupku 
sklapanja predstečajne nagodbe), što dokazuju potvrdom Porezne uprave, ne starije od 30 
dana od dana objave natječaja, 

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za 
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, uvjerenjem o 
nekažnjavanju, odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne. 

- Pisanu izjavu o izdavanju jamstva-bjanko zadužnice, na iznos od 10 % ukupne vrijednosti 
usluge bez PDV-a, za dobro izvršenje obveza iz ugovora u slučaju odabira ponude, koju je 
izvršitelj obvezan dostaviti kod sklapanja ugovora, (u izvorniku) s rokom važenja za cijelo 
razdoblje trajanja ugovora. 

  
Ponuda mora obvezno sadržavati ispunjen i ovjeren Ponudbeni list (Obrazac 1) i Cjenik usluge 

(Obrazac 2) za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, a koji se obrasci  nalaze u prilogu ovog 
natječaja i sastavni su dijelovi natječajne dokumentacije. 
 
Sukladno točki 1. C. i D. ovog Zapisnika na javnom natječaju zaprimljena je jedna (1) ponuda 
ponuditelja:  
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 i ukupnom iznosu od 1.748,37 kn s 
PDV-om. 
 
U postupku provjere računske ispravnosti ponude utvrđena je računska pogreška u ponudi slijedom 
čega Povjerenstvo zastaje s ocjenjivanjem pristigle ponude do dana zaprimanja odgovora od strane 
Ponuditelja. Dopis s zatraženim prihvatom ispravka računske pogreške uputit će se dana 14.4.22. 
Ponuditelju putem e-pošte iz ponudbenog lista. 
 
 
Sjednica je zaključena 13.4. 2022. u 16, 00 sati. 
 
 

II. sjednica Povjerenstva za provedbu  natječaja za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica, održana dana 19. 
travnja 2022. godine (srijeda) u prostorijama Općinskog načelnika Općine Nova 
Bukovica. 

Sjednica je započela s radom 15:00 sati. 
 
 
Nazočni:  

- Irena Stipanović, predsjednica, 
- Tomislav Dereš, član i  
- Maja Kiš, član. 

 
 Odsutni: -  

 
Ostali nazočni: - 
 
Zapisničar: Tomislav Dereš 

 
Konstatira se da Povjerenstvo nastavlja s radom po Dnevnom redu utvrđenim na 1. Sjednici održanoj 
13. travnja 2022., odnosno s točkom 2. Dnevnog reda. 
 
 Konstatira se da je Ponuditelj prihvatio ispravak računske pogreške Dopisom od 15. travnja 2022., 
čime je Ponuditelj ispunio i zadovoljio sve uvjete propisane raspisanim Natječajem. 
 



Slijedom rečenog i utvrđenog ovim Zapisnikom donosi se: 
Zaključak  o prijedlogu za izbor  najpovoljnije ponude 

 
 

1. Predlaže se općinskom načelniku donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Nova 
Bukovica kojom se odabire ponuda Ponuditelja 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 1.748,38 kn s PDV-om kao 
najpovoljnija. 

2. Predlaže se sklapanje Ugovora s ponuditeljem iz točke 1. ovog Zaključka. 
 
 
 
 

 
ZAPISNIČAR                                                                   Irena Stipanović 
Tomislav Dereš                                                                Maja Kiš 
 
 
 


