
Na temelju članka 3. 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, 3/13, 1/18 i 1/20) gradonačelnik Grada Krapine dana 30.12.2020. raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREUZIMANJA I PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA KRAPINE

1. Predmet javnog natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije 

moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni 
ostaci na području Grada Krapine do nadležne patologije ili sudske medicine – Zavoda za sudsku medicinu i 
kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije 

moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni 
ostaci na području Grada Krapine do nadležne patologije ili sudske medicine - Zavoda za sudsku medicinu i 
kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika ili 
ovlaštene osobe nadležnog tijela unutarnjih poslova, sukladno propisima kojim se uređuje obavljanje 
pogrebničke djelatnosti. 

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od 
primitka poziva, bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom 
svakog dana kalendarske godine. Očekivani opseg poslova je 4-6 preuzimanja i prijevoza godišnje. U opseg 
poslova uključen je i sav potreban materijal - transportna vreća, transportni lijes, zaštitne rukavice, zaštitna 
maska za lice, radna kuta (transportna vreća je obvezna za prijevoz umrle osobe na Zavod). 

U slučaju da zbog radnog vremena Zavoda tijelo umrle osobe nije moguće istog dana predati na 
obdukciju, troškove upotrebe mrtvačnice, mrtvačkog sanduka te dezinfekciju prostorija snosi Grad Krapina.

Troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju podmiruje Grad Krapina temeljem 
ispostavljenog računa pogrebnika uz uvjete:
-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Krapina 
ima zaključen ugovor o povjeravanju tih poslova,
-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Krapine.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:
4 (četiri godine).

4. Uvjeti koje mora ispunjavati ponuditelj:
Ponuditelj je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

1.da ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje 
pogrebničke djelatnosti,
2.da je registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
3.da na dan zaključenja natječaja nema dug prema Gradu Krapini po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom 
regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u 
iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
4.da nema dospjelih nepodmirenih 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),
5.da ponuditelj fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela 
iz članka 13. podstavka 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15 i 98/19) te kažnjeni za 
prekršaje iz članka 13. podstavka 2. istog Zakona,
6.da je tehnički i kadrovski opremljen za obavljanje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja, odnosno da 
ima na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo te da je stručno osposobljen za 
obavljanje pogrebničke djelatnosti odnosno da zapošljava radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava 
ovom uvjetu. 

5. Sadržaj ponude:
Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

1.Važeće rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno odredbama Zakona o 
pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15 i 98/19),
2.Rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi 
odgovarajući dokaz pravne sposobnosti (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja),



3.Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument izdan od nadležnog tijela države 
sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi 
sjedišta ponuditelja ne izdaje navedena potvrda ili dokument (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog 
natječaja),
4.Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili 
odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajući izvod iz kaznene i prekršajne evidencije države 
sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi 
sjedišta ponuditelja ne izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja) za kaznena 
djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15 i 98/19),
5.Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika u vremenu 
od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe ili 
posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva (prilog 2. javnog natječaja),
6.Presliku prometne knjižice vozila za najmanje jedno pogrebno vozilo te, ukoliko isti nije u vlasništvu 
ponuditelja, i presliku ugovora o najmu ili sličnog ugovora kojim dokazuje da isto ima na raspolaganju, 
7.Presliku uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti izdanog 
od Hrvatske obrtničke komore za ponuditelja te presliku ugovora o radu ukoliko ponuditelj ima zaposlenog 
radnika koji udovoljava navedenom uvjetu, 

8.Ponuđenu naknadu za obavljanje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja iskazanu po kilometrima 
(prilog 1. javnog natječaja – obrazac ponude),
9.Izjavu da će ponuditelj, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora o povjeravanju poslova koji su predmet ovog javnog natječaja u iznosu od 10.000,00 kn u 
obliku bjanko zadužnice potvrđene od strane javnog bilježnika (prilog 3. javnog natječaja).

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Napomena: Ispunjavanje uvjeta iz točke 4.3. provjerava Povjerenstvo u službenim evidencijama Grada 

Krapine. 
Sve dokumente tražene sukladno točki 5. ovoj javnog natječaj ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj 

preslici, osim izjava iz podtočaka 5. i 9. te obrasca ponude iz podtočke 8.

6. Kriterij za odabir ponude:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog javnog 

natječaja, sadrži najniži iznos ponuđene naknade.

7. Datum, vrijeme i mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda:
Ponude se dostavljaju na adresu:

Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina

sa naznakom:
„Ponuda za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine – NE OTVARAJ“

te nazivom i adresom ponuditelja, 

neposredno (u radne dane Grada Krapine) ili poštom najkasnije do 14.01.2021. do 9:00 sati bez obzira na način 
dostave.

Mjesto neposredne dostave ponuda: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, referentu za 
uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća u 
prizemlju zgrade.

Postupak otvaranja ponuda je javan i provest će se na adresi: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 
Krapina, dana 14.01.2021. u 9:00 sati.

Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije 

pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći.

8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i rok za sklapanje ugovora:
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog javnog natječaja donosi Gradonačelnik.
Na temelju Odluke iz prethodnog stavka, Grad Krapina i odabrani ponuditelj sklapaju Ugovor o 

povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine u roku 
od 30 dana od dana donošenja iste.



9. Pravo na izmjenu ili poništenje javnog natječaja:
Grad Krapina zadržava pravo na izmjene ili poništenje ovog javnog natječaja bez posebnog 

obrazloženja te bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

GRADONAČELNIK
Zoran Gregurović

KLASA:550-01/20-01/0014
URBROJ: 2140/01-01-0101-20-2
Krapina, 30.12.2020.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje,
2. Oglasna ploča, ovdje, 
3. Evidencija, ovdje,
4. Arhiva, ovdje.


