
                            
 

            REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA NOVA BUKOVICA
                  Općinski načelnik
 
 
KLASA: 363-05/21-01/01 
URBROJ: 2189-09-02-21-3 
Nova Bukovica, 4. travnja  2022
 

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Općine 
7/2021) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni 
Bukovica", broj 2/21),  općinsk
      

o raspisivanju natječaja
koji se financiraju iz proračuna 

 
Raspisuje se natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Nova Bukovica
Za članove Povjerenstva za provedbu natječaja imenuju se:
- Irena Stipanović, predsjednica,
- Tomislav Dereš, član i 
- Maja Kiš, član.  
Predmet natječaja 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. 

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 koji s Općin
ima zaključen Ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu
nadležnog za područje Općina Nova Bukovica,
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sa
o obavljanju poslova. 
 

 
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. 
Ponuda za natječaj obvezno sadrži 

naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta te broj žiro/tekućeg računa
nazivom banke kod kojeg je isti otvoren  

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 re
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. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
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članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasn
pćinski načelnik Općine Nova Bukovica donosi 

  
ODLUKU  

o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz proračuna Općine Nova Bukovica

 
I. 

Raspisuje se natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Nova Bukovica. 

Za članove Povjerenstva za provedbu natječaja imenuju se: 
, predsjednica, 
, član i  

t natječaja 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. 

Nova Bukovica 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 koji s Općin

govor o obavljanju tih poslova, 
da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozorni

nadležnog za područje Općina Nova Bukovica, 
da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sa

II. 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. 
Ponuda za natječaj obvezno sadrži ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s 

naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta te broj žiro/tekućeg računa
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:

upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke

. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 

glasnik Općine Nova 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika  
Nova Bukovica 

Raspisuje se natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

t natječaja su poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih 
ostataka osoba od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a za koje nije 

nja i prijevoza umrle osobe na 

je umrla osoba ili su posmrtni ostaci osobe s područja Općine Nova Bukovica, 
da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Nova Bukovica 

za obdukciju izdanu od mrtvozornika 

da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora 

ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s 
naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta te broj žiro/tekućeg računa s 

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: 

gistar 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.  

Ponude s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, 
preporučenom poštom ili neposrednom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA 
NOVA BUKOVICA, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica. 

Krajnji rok za dostavu je 13. travnja 2022. godine do 15:00 sati, bez obzira na način 
dostave. 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE 
POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE 
NOVA BUKOVICA – NE OTVARAJ!“. 
 

III. 

 
Sjednica stručnog povjerenstva za provedbu natječaja na kojoj će se izvršiti otvaranje 

prispjelih ponuda održati će se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova 
Bukovica, dana 13. travnja 2022. godine u 15:00 sati. 

Otvaranje ponuda je javno. 
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz 

uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti. 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz 

točke II. ovog natječaja ponudi najnižu naknadu za obavljanje poslova prijevoza pokojnika. 
U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude jednak 

iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda 
ranije zaprimljena.    



Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.  
Na osnovi pristiglih ponuda stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u 

zapisniku o pregledu i ocjeni zaprimljenih ponuda donijeti će prijedlog za odabir najpovoljnije 
ponude za poslove iz točke I. ovog natječaja te ga uputiti Općinskom načelniku radi 
donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika 
na temelju ugovora. 

Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana 
dostavljenog prijedloga donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a protiv te odluke 
žalba nije dopuštena.  

Općinski načelnik Općine Nova Bukovica zadržava pravo poništenja natječaja u 
potpunosti ili djelomično ili ne izvršiti odabir po natječaju, bez posebnog obrazloženja. 
 

IV. 
 

 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.  

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
Općine Nova Bukovica sklopiti će se na razdoblje od 4 godine.   

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. 

V. 
    

Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti putem adrese e-pošte 
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr ili na broj telefona 033/564-304. 
 

VI. 
 

          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. 


