
 Na temelju članka 9. st. 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 

36/15, 98/19) i članka  4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz Proračuna Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/22), gradonačelnik 

grada Orahovice, Saša Rister, dipl.inf., raspisuje 

 

J A V N I    N A T J E Č A J 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada 

Orahovice  

 

 

I 

 

 Predmet Javnog natječaja je obavljanje poslova prijevoza pokojnika ili posmrtnih 

ostataka,  koji se financiraju iz Proračuna Grada Orahovice, u slučaju smrti osoba za koje nije 

moguće utvrditi uzrok smrti. Prijevoz se vrši do nadležne patologije odnosno do nadležne 

sudske medicine.  

 Prijevoz može obavljati samo pogrebnik temeljem Ugovora o prijevozu pokojnika koji 

se sklapa s Gradom Orahovicom uslijed zadovoljenja svih potrebnih uvjeta.  

 

II 

 

 Prijevoz pokojnika podrazumijeva dolazak na mjesto preuzimanja, preuzimanje umrle 

osobe ili posmrtnih ostataka na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog 

mrtvozornika, te prijevoz do nadležne patologije ili sudske medicine, koji se vrši isključivo po 

pravilima struke.  

 

 Izvršenje poslova podrazumijeva se bez obzira na stanje tijela umrle osobe i mjesta na 

kome se isto nalazi, i to u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske 

godine, a odnosi se na područje grada Orahovice. 

 

III 

 

 Na Javni natječaj mogu se prijaviti fizičke ili pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće 

uvjete:  

 

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 pogrebnik nema dugovanja s osnove poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje što dokazuje potvrdom Porezne uprave o urednom ispunjenju dospjelih 

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

dana objave javnog natječaja; 

 4. da pogrebnik nema dugovanja prema Gradu Orahovici što dokazuje potvrdom da nema 

dugovanja prema Gradu Orahovici po bilo kojoj osnovi izdanom nakon objave natječaja;  



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

preuzeti umrlu osobu po primitku poziva mrtvozornika  što dokazuje vlastoručno potpisanom 

izjavom; 

6. 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 ne starije od 6 

mjeseci; 

7. 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. 

 

IV 

 Uz dokumentaciju iz točke III. ovog Javnog natječaja pogrebnik dostavlja i ponudu koja, 

uz ispunjenje svih uvjeta iz točke III. ovog javnog natječaja, sadrži najniži iznos ponuđene 

naknade.  

 U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ponude 

jednaki iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je 

ponuda ranije zaprimljena prilikom slanja (putem pošte ili druge odgovarajuće službe).  

 

V 

 Dokumentacija i ponuda navedene u prethodnim točkama ovog Javnog natječaja 

dostavljaju se putem pošte preporučeno s povratnicom, na adresu: GRAD ORAHOVICA, 

Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica s naznakom:“ NE OTVARAJ- PRIJAVA ZA JAVNI 

NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA 

GRADA ORAHOVICE“ 

 Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.  

 

VI 

 Javni natječaj traje 8 (osam) dana, odnosno do zaključno 29. travnja 2022. godine. 

 

VII 

 Za potrebe odabira najpovoljnijeg pogrebnika Gradonačelnik će imenovati Povjerenstvo 

koje  će odlučivati o valjanosti i pravodobnosti zaprimljenih ponuda. Povjerenstvo će 

gradonačelniku predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.  

 Gradonačelnik grada Orahovice donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.   

 



VIII 

 Za potrebe prijevoza pokojnika sklopiti će se Ugovor o poslovima prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz Proračuna Grada Orahovice čije je trajanje četiri godine.  

 Ugovor se sklapa u roku od 30 dana od dana donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja.  

 Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor iz prethodnog stavka smatrat će se da je 

isti odustao te Povjerenstvo može podnijeti Gradonačelniku prijedlog o izboru slijedećeg 

najpovoljnijeg ponuditelja.  

 

IX 

 Grad Orahovica pridržava pravo ne odabira ponude po ovome javnom natječaju 

odnosno poništenja ovoga javnog natječaja. 

 

GRADONAČELNIK 

GRADA ORAHOVICE 

 

 

KLASA:363-01/22-01/5 

URBROJ:2189/12-01/01-22-4 

Orahovica, 21. travnja 2022.                                                                    Gradonačelnik: 

 

                                                                                                              Saša Rister, dipl.inf.  

 

 

 

 

  

 

 


