Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i članka
35. Statuta Općine Fužine (SN PGŽ broj 23/03, 30/09 i 12/13 ) Općinsko vijeće Općine Fužine na
sjednici održanoj 10. prosinca 2015 godine donosi
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz proračuna jedinice lokalne samouprave
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
Općine Fužine i uvjeti za provedbu javnog natječaja, prikupljanje ponuda ili nadmetanja po
pozivu te sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s Općinom Fužine.
Članak 2.
(1) Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje 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.
Članak 3.
(1) Obavljanje poslova prijevoza iz članka 2. ove Odluke može se obavljati temeljem Ugovora
o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenim s Općinom Fužine koji se sklapa nakon
provedenog postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na najdulje razdoblje od četiri (4) godine.
Članak 5.
(1) Obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke može obavljati Pogrebnik
pogrebnim vozilom.
(2) Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar
za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske
odnosno pravna ili fizička osoba koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije
ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
(3) Pogrebno vozilo mora odgovarati tehničkim i sanitarnim uvjetima za prijevoz pokojnika
sukladno posebnom propisu.
Članak 6.
(1) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinski načelnik Općine
Fužine.
(2) Općinski načelnik Općine Fužine imenuje stručno povjerenstvo koje je zaduženo za
provedbu postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza
pokojnika.
(3) Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri (3) člana .
(4) O radu povjerenstva sastavlja se Zapisnik.

Članak 7.
(1) U postupku javnog natječaja, nadmetanja po pozivu ili prikupljanjem ponuda Ponuditelj
mora dokazati svoju financijsku, tehničku i stručnu osposobljenost te poslovnu sposobnost i
ugled.
Članak 8.
(1) Financijska sposobnost podrazumijeva podmirenje svih dospjelih poreznih obveza, obveza
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te podmirenje svih dugova prema Općini Fužine što se
dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave odnosno Općine Fužine koja ne smije biti starija
od 30 dana.
Članak 9.
(1) Stručnom i tehničkom sposobnosti ponuditelj dokazuje da posjeduje kadrovsku i ostalu
opremu potrebnu za obavljanje poslova prijevoza i to:
(2) Vlasništvo ili najam najmanje jednog tehnički i sanitarno ispravnog pogrebnog vozila što
se dokazuje preslikom knjižice vozila, atestom stanice za tehnički pregled vozila, te potvrde
nadležne inspekcije da je vozilo sanitarno-tehnički i higijenski ispravno.
(3) Pogrebnu opremu potrebnu prilikom prijevoza pokojnika – drveni ili metalni ljesovi koji se
mogu redoviti održavati i dezinficirati, specijalne vreće za umrle osobe ili posmrtnih ostataka
i sl. što se dokazuje potpisanom i ovjerenom Izjavom, preslika kartice dugotrajne imovine i sl.
(4) Sposobnost dežurstva 0-24 sata sve dane u tjednu što se dokazuje potpisanom i ovjerenom
Izjavom.
(5) Pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje
pogrebničke djelatnosti ili imati zaposlenog radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava
ovom uvjetu.
(6) Sposobnost iz stavka 5. ove Odluke dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu Hrvatske
obrtničke komore.
Članak 10.
(1) Pogrebnik mora dokazati da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza
pokojnika i to izvatkom iz odgovarajućeg registra.
(2) Pogrebnik, odnosno odgovorna osoba društva ne smije biti pravomoćno osuđena zbog
kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno povrede mira pokojnika.
Članak 11.
(1) Nakon provedenog postupka javnog natječaja, nadmetanja ili prikupljanja ponuda na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Fužine Odluku o odabiru ponuditelja kojemu će se
povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika donosi Općinsko vijeće Općine Fužine.
(2) Najpovoljnija ponuda je najniža ponuda koja zadovoljava sve uvjete propisane u natječaju
odnosno pozivu.
(3) Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 12.
(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklapa Općinski načelnik Općine
Fužine s odabranim ponuditeljem.

(2) Ugovor o povjeravanju poslova mora sadržavati odredbe o vremenu na koje se sklapa, o
raskidu, naročito za slučajeve kada se poslovi ne obavljaju kvalitetno, na štetu Općine Fužine i
građana Općine Fužine te jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 13.
(1) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika dužna je
osigurati dežurstvo 0-24 sata.
(2) Pogrebnik je dužan svoje usluge obavljati u skladu s pravilima struke, pod jednakim
uvjetima za sve, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi i uz iskazivanje dužnog poštovanja
prema umrloj osobi.
(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prijevoza pokojnika odgovara
za svu štetu nanesenu nepoštovanjem ove Odluke i Ugovora iz članka 12. ove Odluke.
Članak 14.
(1) Ugovor iz članka 12. ove Odluke može se raskinuti ukoliko se ne ispunjavaju obveze
propisane tim Ugovorom ili ovom Odlukom.
(2) Otkazni rok iznosi dva (2) mjeseca od dana dostave otkaza ugovora odnosno Odluke o
raskidu ugovora.
(3) Odluku o raskidu Ugovora iz članka 12. ove Odluke donosi Općinski načelnik Općine
Fužine na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine te je o razlozima raskida
dužan izvijestiti Općinsko vijeće Općine Fužine na prvoj slijedećoj sjednici.
Članak 15.
(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.
Članak 16.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Fužine“.
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