
  

 

 

 

 

Gradonačelnik 
 

KLASA: 363-02/15-01/9 

URBROJ: 2113/01-04/1-17-7

Donja Stubica,5. svibanj 2017.

 

 

 

 Na temelju članka 5. stavak 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 

br. /17)  i članka 48. stavak 3. Statuta Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, br. 14/09, 12/13 i 27/14), Gradonačelnik Grada Donja Stubica, 5. svibnja 

2017. godine, donosi slijedeću 

 

O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje 

poslova prijevoza pokojnika, a koji poslovi se  

financiraju iz proračuna Grada Donja Stubica 

 

 

I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

 

 Predmet natječaja je povjeravanje, ugovorom na rok od četiri godine, poslova 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka umrle osobe za koju nije moguće 

utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti na području Grada Donja Stubica do nadležne 

patologije ili sudske medicine. 

 

II. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI 

 

 Za utvrđivanje sposobnosti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika ponuditelj (fizička 

ili pravna osoba) dostavlja slijedeću dokumentaciju: 

 1. izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti 

 2. presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti – 

ponuditelj dokazuje osposobljenost i opremljenost za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

 3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu 

plaćanja svih dospjelih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne stariju od 30 

dana od dana objave javnog natječaja), 

 4. potvrdu Grada Donja Stubica kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze prema 

Gradu Donja Stubica (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja), 

 5. izjavu (odgovorna osoba ponuditelja za sebe i za pravnu osobu) da nije pravomoćno 

osuđena i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala  (ne stariju od 

30 dana od dana objave javnog natječaja) 

 6. izjavu da je spreman na izvršenje obveza iz ugovora 24 sata na dan cijele godine, za 

vrijeme trajanja ugovora, 

 7. izjavu da će u slučaju odabira prije potpisivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu 

solemniziranu kod Javnog bilježnika na iznos 10.000,00 kn, za uredno ispunjenje ugovora. 
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III. PODNOŠENJE PONUDA 

 

 Ponuda se dostavlja na obrascu koji se može dobiti u Gradu Donja Stubica ili preuzeti na 

web stranici Grada www.donjastubica.hr,  u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 

naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja „NE OTVARAJ – 

PONUDA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA“, te dokazima sposobnosti, sukladno točci II. ovog 

Natječaja, na adresu: Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica. 

 Rok za dostavu ponuda je 18. svibanj 2017. godine do 12,00 sati. 

 Ponuda koja nije podnijeta u roku neće se razmatrati. 

 Ponuda koja ne sadrži traženu dokumentaciju iz točke II. smatrati će se neprihvatljivom. 

 

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 

 Najpovoljnijom ponudom za obavljanje prijevoza pokojnika smatrati će se prihvatljiva 

ponuda ponuditelja koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja ponudi najnižu cijenu usluge. 

 

V. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za 

provedbu postupka natječaja. 

 Za donošenje odluke o izboru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. 

 S odabranim ponuditeljem gradonačelnik će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova 

prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica. 

 

VI. Ovaj natječaj objaviti će se na web stranici Grada Donja Stubica www.donjastubica.hr  

i oglasnoj ploči Grada Donja Stubica. 

 

 

 

GRADONAČELNIK: 

Juraj Srebačić 

 


