
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD KRAPINA 

GRADONAČELNIK 

                 

Klasa: 550-01/16-01/0033 

Urbroj: 2140/01-05-0501-17-6 

Krapina, 10.1.2017. 

 

Na temelju članka 7. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 05/16) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada 

Krapine broj 4/09 i 3/13) gradonačelnik Grada Krapine dana 10.01.2017. donosi 

 

ODLUKU  

 

1. Odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, 49000 Krapina (dalje: 

odabrani ponuditelj) s kojim će se sklopiti Ugovor o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine. 

 

2. Naknada za obavljanje poslova temeljem Ugovora iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se, sukladno ponudi 

odabranog ponuditelja, u iznosu od 10,00 kn bez uključenog PDV-a po kilometru. 

 

3. Ugovor iz točke 1. ove Odluke između Grada Krapine i odabranog ponuditelja sklopit će se u roku od 30 

dana od dana donošenja ove Odluke. 

 

4. Ova Odluka postaje izvršna dostavom iste svakom ponuditelju. 

 
-Obrazloženje- 

 

 Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina proveo je javni natječaj za obavljanje poslova 

preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine u cilju sklapanja ugovora o 

povjeravanju navedenih poslova, oznaka i datum Javnog natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada 

Krapine;  Klasa: 550-01/16-01/0033, Urbroj: 2140/01-05-0501-16-2 od 23.12.2016., Klasa: 550-01/16-

01/0033, Urbroj: 2140/01-05-0501-17-3 od 3.1.2017.  

Temeljem raspisanog Javnog natječaja pristigle su dvije ponude slijedećih ponuditelja: 

1. POKOP d.o.o., Pesteri 8, 10040 Zagreb, 

2. KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, 49000 Krapina. 

 U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da ponuditelji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja.  

 Sukladno točki 6. Javnog natječaja, najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja, uz 

ispunjenje svih uvjeta iz Javnog natječaja, sadrži najniži iznos ponuđene naknade. 

 Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, izvršeno je rangiranje istih prema naprijed navedenom 

kriteriju za odabir te je utvrđena najpovoljnija ponuda ponuditelja KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, 49000 

Krapina. 

 Slijedom naprijed navedenog, a temeljem članka 7. Odluke o određivanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine, valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 

RH u roku od 30 dana od dana dostave iste ponuditelju. 
 

GRADONAČELNIK 

            Zoran Gregurović 

 

 



Dostaviti: 

 1. POKOP d.o.o., Pesteri 8, 10040 Zagreb, 

 2. KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, 49000 Krapina, 

 3. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, ovdje, 

 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje, 

 5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, ovdje, 

 6. Arhiva, ovdje. 


