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Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj: 36/15., 

98,19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 

137/15. - ispr. pročišćenog teksta, 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 31. Statuta Grada 

Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/21), Gradsko vijeće 

Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj dana   2021.godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  

iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom se odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika te uvjeti i kriteriji za provedbu 

javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Grada Varaždinskih Toplica. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose 

se jednako i na muški i ženski rod. 

 

II. POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ  

PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

Članak 2. 

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle 

osobe ili posmrtnih ostataka, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta 

smrti na području Grada Varaždinskih Toplica, do nadležne patologije ili sudske medicine. 

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.  

Članak 3. 

 Poslove prijevoza pokojnika na području Grada Varaždinskih Toplica obavlja 

trgovačko društvo ili obrtnik, odnosno fizička ili pravna osoba koji ispunjava uvjete za 

obavljanje pogrebničke djelatnosti, sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne 



novine“ broj: 36/15. i 98/19.) (u daljnjem tekstu: pogrebnik) na temelju ugovora o povjeravanju 

poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s Gradom Varaždinskim Toplicama.  

III. UVJETI I KRITERIJI ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

Članak 4. 

Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika su:  

1. da je pogrebnik registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuje izvatkom 

iz sudskog odnosno obrtnog registra ne starijima od 30 dana od dana objave javnog 

natječaja;  

2. da pogrebnik ima rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti 

izdano sukladno propisu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost što dokazuje 

preslikom rješenja;  

3. da je pogrebnik solventan odnosno da u posljednjih 6 mjeseci nije bio u neprekidnoj 

blokadi duže od 15 dana što dokazuje s BON-2/SOL-2 što su ih izdale bankarske ili 

druge financijske institucije, ne starijima od 30 dana od dana objave javnog natječaja;  

4. da pogrebnik nema dugovanja s osnove poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje što dokazuje potvrdom o urednom ispunjenju dospjelih 

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starijom od 30 

dana od dana objave javnog natječaja;  

5. da pogrebnik nema dugovanja prema Gradu Varaždinskim Toplicama što dokazuje 

potvrdom da nema dugovanja prema Gradu Varaždinskim Toplicama po bilo kojoj 

osnovi ne starijom od 30 dana od dana objave javnog natječaja;  

6. da je pogrebnik sposoban obavljati dežurstvo od 0:00 do 24:00 sata sve dane u tjednu 

i preuzeti umrlu osobu najkasnije 2 sata od primitka poziva što dokazuje javnobilježnički 

ovjerenom izjavom o sposobnosti trajnog i kvalitetnog obavljanja poslova dežurstva od 

0:00 do 24:00 sata;  

7. 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, 

a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju 

prekršajne kazne.  

8. da pogrebnik ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva 

opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost) za štetu koju 

bi mogao prouzročiti obavljanjem poslova prijevoza pokojnika sukladno propisu kojim 

se uređuje pogrebnička djelatnost, što dokazuje ugovorom ili policom osiguranja. 

Članak 5. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz 

članka 3. i 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio 

natječajne dokumentacije. 

Članak 6. 

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: gradonačelnica) 

odlučuje o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica.  

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web-stranicama Grada Varaždinskih Toplica 

uz obavijest o natječaju koja se objavljuje u dnevnom tisku. 

  Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome 

gdje se tekst javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja ponuda te druge podatke. 



 Javni natječaj sadrži:  

- naznaku - javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica;  

- naznaku da pisanu ponudu mogu podnijeti trgovačko društvo ili obrtnik odnosno 

zajednica ponuditelja; 

- vrstu poslova;  

- uvjete i kriterije sukladno člancima 4.i.5. ove odluke te dokaze o ispunjavanju uvjeta i 

kriterija;  

- vrijeme na koje se sklapa ugovor; 

- rok za podnošenje ponuda; 

- kome se ponuda podnosi; 

- obvezu podnošenja isprava i drugih dokaza iz članaka 4. i 5. ove odluke kojima 

ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete i kriterije; 

- naznaku da se nepotpuna ili nepravodobno podnesena ponuda neće razmatrati; 

- obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika s naznakom da u cjeniku mora biti 

iskazana cijena prijevoza pokojnika bez PDV-a; 

- naznaku da je najpovoljnija ponuda ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz članka 

4. ove odluke sadrži i ukupno najnižu cijenu iz članka 5. ove odluke; 

- naznaku da ako dvije ili više valjanih ponuda ispunjavaju uvjete iz članka 4. ove 

odluke i jednaku najnižu cijenu, odabrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena;  

- naznaku da su ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, nakon što je 

ponuda zajednice gospodarskih subjekata odabrana kao najpovoljnija ponuda, dužni 

Gradu Varaždinskim Toplicama dostaviti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i 

obveze članova zajednice gospodarskih subjekata;  

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;  

- druge obavijesti.  

Članak 7. 

Pisanu ponudu za obavljanje poslova prijevoza pokojnika može podnijeti trgovačko 

društvo ili obrtnik odnosno zajednica gospodarskih subjekata.  

Ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadržavati naziv 

i sjedište za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata, naznaku koji je od članova 

zajednice gospodarskih subjekata nositelj ponude te podatak o potpisniku ili potpisnicima 

zajedničke ponude.  

Pisana ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika mora sadržavati sve isprave, 

dokaze i druge priloge kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija iz članaka 4. 

i.5. ove odluke, a ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati i za svakog člana 

zajednice isprave, dokaze i druge priloge kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. 

točaka 1., 2., 4., 5., 7. i 8. ove odluke.  

Isprave i dokazi se prilažu u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici osim preslike 

rješenja iz članka 4. točke 2. ove odluke.  

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja.  

Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna, neće se razmatrati.  

Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom i 

naznakom: "PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA - NE 

OTVARAJ", preporučenom pošiljkom ili predajom u pisarnicu gradske uprave.  

 



 

Članak 8. 

 Za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji 

se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica gradonačelnica osniva povjerenstvo. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) ima predsjednika i dva člana.  

Zadaće Povjerenstva su:  

- izrada ponudbene dokumentacije,  

- javno otvaranje ponuda,  

- razmatranje i ocjena ponuda,  

- podnošenje prijedloga gradonačelnici o izboru najpovoljnije ponude,  

- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu javnog natječaja.  

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.  

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja gradsko upravno 

tijelo nadležno za gospodarstvo.  

Članak 9. 

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni 

predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.  

 

IV. POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA 

Članak 10. 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi gradonačelnica na prijedlog 

povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Protiv odluke iz stavka 1. ovoga 

članka žalba nije dopuštena.  

Članak 11. 

Gradonačelnica sklapa s izabranim pogrebnikom ugovor o obavljanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: 

ugovor).  

Ugovor se sklapa na četiri godine i obvezno sadrži: 

- naznaku poslova prijevoza pokojnika,  

- vrijeme na koje se ugovor sklapa,  

- cijenu poslova prijevoza pokojnika,  

- odredbe o prestanku ugovora, 

- odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika 

tijekom 24 sata svakoga dana te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe najkasnije u 

roku od dva sata od primitka poziva,  

- jamstvo za ispunjenje ugovora,  



- obvezu podnošenja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću 

odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost) svake godine, 

- druge odredbe.  

Izabrani pogrebnik iz stavka 1. ovoga članka stječe pravo obavljanja poslova prijevoza 

pokojnika danom sklapanja ugovora.  

Ako izabrani pogrebnik iz stavka 1. ovoga članka ne pristupi potpisivanju ugovora, 

odnosno svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se 

da je odustao od obavljanja poslova prijevoza pokojnika.  

Članak 12. 

U slučaju iz članka 11. stavka 4. ove odluke Povjerenstvo može podnijeti 

gradonačelnici prijedlog o izboru sljedećega najpovoljnijeg ponuditelja koji je sudjelovao u 

postupku javnog natječaja.  

Članak 13. 

Gradonačelnica može otkazati ugovor ako pogrebnik više ne ispunjava uvjete za 

obavljanje poslova prijevoza pokojnika ili ih ne obavlja na način propisan ovom odlukom, 

odnosno ne ispunjava obaveze preuzete ugovorom ili ne izda uredan račun za obavljene 

poslove prijevoza pokojnika. 

 Pogrebnik može otkazati ugovor ne navodeći razloge za otkaz. Ugovor iz članka 3. 

ove Odluke, u slučaju iz Stavka 1. ovog članka se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana 

od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.  

Istovremeno s raskidom ugovora iz Stavka 1. Ovog članka, gradonačelnica je dužna 

pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika, koji će obavljati poslove iz članka 

1. ove Odluke.  

Članak 14. 

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prati provedbu ugovora.  

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 15. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom vjesniku 

Varaždinske županije”.  

 

   PREDSJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubica Nofta dipl. oec. 


