Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj:
36/15) i članaka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.04/13) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 23.sjednici održanoj dana 10.03.2017.
godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju
iz proračuna Općine Sibinj
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Općine Sibinj, te način i postupak povjeravanja obavljanja tih poslova fizičkim i
pravnim osobama na području Općine Sibinj.
II. POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE SIBINJ
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju 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.
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.
Pogrebnik kojemu se povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava dežurstvo od O 24 sata svakog dana.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
Članak 3.
Poslovi prijevoza pokojnika 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.
IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Sibinj raspisuje natječaj za obavljanje poslova prijevoza
pokojnika koji podrazumijevaju 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.
Po objavljenom natječaju, Općinski načelnik imenuje povjerenstvo od tri člana.

Članak 5.
Javni natječaj objavljuje se na Internet stranici Općine Sibinj i oglasnoj ploči općine,
a sadrži:
- poslovi za koje se sklapa ugovor,
- vrijeme na koji se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- oblik jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.
Članak 6.
Pisana ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika mora sadržavati sve isprave,
dokaze i druge priloge koje je ponuditelj dužan podnijeti prema objavljenom natječaju, i to:
1. Dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti (obrtnica, izvod iz registra),
2. Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima ne starija od 30 dana od dan objave
natječaja (Porezna uprava),
3. Potvrda o plaćenim obvezama prema Općini Sibinj,
4. Dokaz da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje
ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (ne starija od 3 mjeseca)
5. Izjava o izvršenju obveze iz ugovora 24 sata,
6. Izjavu da će kao osiguranje izvršenja ugovora prije zaključivanja ugovora predati
bjanko zadužnicu,
7. Reference tvrtke za obavljanje pogrebničke djelatnosti (oprema, broj i struktura
djelatnika, dosadašnji poslovi).
8. Dodatnu dokumentaciju određenu natječajem.
Ponude koje nisu podnesena u roku koji je određen natječajem neće se razmatrati.
Članak 7.
Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom i
naznakom: „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA-NE
OTVARAJ“, preporučeno putem pošte ili na prijamnom uredu Općine Sibinj u roku 15 dana
od dana objave natječaja.
Članak 8.
Otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda obavlja Povjerenstvo za provedbu
natječaja.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ponude koje ne sadrže sve tražene isprave navedene u članku 6. ove Odluke, smatraju
se nepravovaljanim.
Na temelju pristiglih ponuda, a nakon provedenog postupka povjerenstvo će dostaviti
općinskom načelniku izvješće o provedenom postupku zajedno sa svim pristiglim ponudama
i ispravama koje su uz njih priložene.

Po primitku izvješća Povjerenstva, općinski načelnik će uputiti prijedlog općinskom
vijeću radi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili donošenje Odluke o
poništenju natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Općinsko vijeće zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, upravni je akt i protiv te odluke ne može
se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 9.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja općinski
načelnik Općine Sibinj s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o povjeravanju poslova
prijevoza pokojnika.
Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godine.
Članak 10.
Kod sklapanja ugovora ponuditelj mora dati garanciju za uredno ispunjenje istog.

V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 11.
Najpovoljnijom ponudom za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Sibinj smatra se potpuna i prihvatljiva ponuda koja potpuno
udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz natječaja i ima najnižu cijenu.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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