REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-05/16-01/09
URBROJ:2140/02-01-16-2
Đurmanec, 16. prosinca 2016.
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine
broj 36/15) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije" broj 8/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 19. sjednici održanoj dana
16. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika
i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna
Općine Đurmanec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se
financiraju iz proračuna Općine Đurmanec, te način i postupak povjeravanja obavljanja tih
poslova fizičkim i pravnim osobama na području općine Đurmanec.
Članak 2.
Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Đurmanec jesu:
- poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do
nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije.
II. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA NATJEČAJA
Članak 3.
Poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničke usluge iz članka 2. ove Odluke povjeravaju
se pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebničke djelatnosti ugovorom o
obavljanju tih poslova nakon provedenog postupka natječaja.
Članak 4.
Odluku o raspisivanju natječaja za poslove iz stavka 1. članka 2. ove Odluke donosi
općinski načelnik, a isti se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Đurmanec.
U svemu ostalom, natječaj se provodi prema uvjetima i mjerilima i na način propisan
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Đurmanec, ("Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije" broj 6/10. i 6/14.), za komunalne djelatnosti koje se obavljaju
na temelju ugovora i financiraju iz Proračuna Općine Đurmanec.

III. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 5.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda prema sljedećim mjerilima: utvrđenoj
sposobnosti ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova (raspoloživa oprema, poslovni
prostor, broj i struktura djelatnika) te niža ponuđena cijena pogrebničkih poslova i usluga, uz
uvjet da je isti upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, da ima
rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti te da je ispunio obvezu
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Članak 6.
Nakon provedenog postupka, a sukladno prijedlogu Povjerenstva i općinskog
načelnika za odabir najpovoljnije ponude Općinsko vijeće Općine Đurmanec donosi odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje navedenih poslova i usluga
na temelju ugovora.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla
na objavljeni natječaj i poziv za dostavu ponuda.
O odabiru najpovoljnije ponude sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Protiv Odluke Općinskog vijeća Općine Đurmanec žalba nije dopuštena, već se
može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Na temelju Odluke iz članka 6. ove odluke, općinski načelnik Općine Đurmanec
u roku 15 dana od njezine izvršnosti, sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju
prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji obavezno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koji se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,
- te jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Ugovor o povjeravanju usluga prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se
finnaciraju iz Proračuna Općine Đurmanec može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije".
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