
       Na temelju članka  8. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 34/15) i članka 46. Statuta 
Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 35/09 i 16/13) Općinski načelnik Općine Brod Moravice 
objavljuje 
 

javni natječaj 
         za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine brod moravice 
 
I  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 
 
        Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije 
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,prijevoza pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet  (nepoznatih 
osoba) i prijevoza pokojnika bez srodnika ili skrbnika, koji su u trenutku smrti imali prebivalište odnosno boravište 
na području Općine Brod Moravice. 
 
II UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA 
 
        Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti cijenu prijevoza/km od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske 
medicine ili mrtvačnice, s uključenim troškom preuzimanja. 
        Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave: 

- Izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 
- Presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 
- Potvrdu porezne uprave da ponuditelj ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu, 
- Izjavu da će kao osiguranje izvršenja ugovora, a prije zaključenja ugovora Općini Brod Moravice predati 

zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna 
 
II ODABIR I ROK ZA DOSTAVU PONUDA 
 
         Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se prema sljedećim mjerilima: 

- Najniža ponuđena cijena, 
- Dostava svih traženih isprava 

         Ponude se podnose putem pošte preporučeno, s naznakom „ NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ 
POKOJNIKA“ u roku od 10 dana od dana objave na službenim web stranicama i oglasnim pločama Općine Brod 
Moravice, na adresu: OPĆINA BROD MORAVICE, Stjepana Radića 1, 51312 BROD MORAVICE 
         Sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja ne mogu nazočiti ponuditelji koji su podnijeli ponude po ovom 
natječaju. 
          Ponude koje ne sadržavaju sve potrebite isprave odbaciti će se kao nepravovaljane. 
          Ponude koje nisu dostavljene u roku koji je određen natječajem, neće se razmatrati i neotvorene će biti 
vraćene ponuditelju. 
 
III ZAKLJUČENJE UGOVORA 
 
           Općinski načelnik Općine Brod Moravice zaključiti će Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz proračuna Općine Brod Moravice s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od 
izvršnosti Odluke o izboru ponuditelja kojem se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz proračuna Općine Brod Moravice 
 
 
                                                                                                   Općinski načelnik 
                                                                                        Dragutin Crnković,dipl.ing.v.r. 


