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Temeljem članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 38/15) Općinski načelnik Općine 

Baška objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Općine Baška 

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 
Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili 

posmrtnih ostataka osobe, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti na 

području Općine Baška do nadležne patologije ili sudske medicine. 

Prijevoz pokojnika, koji je predmet ovoga natječaja, obavlja se po nalogu mrtvozornika. 

Osoba, kojoj, temeljem ugovora, budu povjereni poslovi prijevoza pokojnika dužna je osigurati dežurstvo 

od 00,00 do 24,00 sata svakog dana, od ponedjeljka do nedjelje, uključujući državne praznike i blagdane. 

Općina Baška snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem 

ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete: 

 da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Baška, 

 da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Baška ima zaključen 

ugovor o obavljanju tih poslova, 

 da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za 

područje Općine Baška, 

 da je cijena usluge istovjetna onoj iz cjenika priloženog prijavi na ovaj natječaj. 

 

II. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČEUJE UGOVOR: 4 (četiri) godine. 

 

III. UVJETI ZA SUDJELOVANJE  

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete, te su iste, 

uz ponudu, dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze 

1.  Osnovne podatke o ponuditelju – naziv, adresa sjedišta, OIB, 

2.  izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

3.  rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

4.  potvrdu porezne uprave o stanju duga kojom dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih 

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,  

5.  potvrdu Općine Baška da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Baška, 

6.  potpisanu i pečatiranu izjavu da direktor odnosno odgovorne osobe ponuditelja, nisu pravomoćno 

osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala – odgovorna 

osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu, 



 

 

7.  potpisanu i pečatiranu izjavu da ponuditelj raspolaže odgovarajućim vozilima, koja ispunjavaju 

sanitarno-tehničke i higijenske uvjete po posebnim propisima, opremom i poslovnim prostorom, te da 

je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koji se provodi natječajni postupak 

8.  potpisanu i pečatiranu izjavu da će, kao osiguranje izvršenja ugovora, a prije zaključenja istoga, 

Općini Baška predati bezuvjetno bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 

5.000,00 kuna, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s obvezom 

plaćanja „na prvi pisani poziv i bez prigovora“), 

9.  potpisanu i pečatiranu izjavu o prihvaćanju svih uvjeta ovog natječaja, 

10. cijenu usluge preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koje nije moguće 

utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti na području Općine Baška do nadležne 

patologije ili sudske medicine, zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.), iskazanu bez PDV-

a i s uključenim PDV-om. 

 

Napomena: dokumenti od 2. do 9. ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja. 

Dokazi iz ove točke mogu se dati  u preslici, a Općina Baška može od odabranog najpovoljnijeg 

ponuditelja naknadno zatražiti izvornike. 

 

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Najpovoljnijom ponudom za obavljanje prijevoza pokojnika smatrat će se prihvatljiva i potpuna ponuda 

sposobnog ponuditelja s istaknutom najnižom cijenom usluge. 

U slučaju dvije ili više zaprimljenih ponuda s istom cijenom usluge najpovoljnijom će se smatrati ranije 

zaprimljena ponuda. 

 

V. ROK I NAČIN PREDAJE PONUDA 

Ponude na natječaj dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: 

Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, s naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA“ i moraju 

biti zaprimljene do 16. prosinca 2016. godine, do 12,00 sati. 

 

VI. OTVARANJE I OCJENA PONUDA 

Ponude se neće javno otvarati, nego će iste otvoriti Povjerenstvo ovlašteno od strane Općinskog načelnika 

i zapisnički utvrditi najpovoljniju ponudu/ponuditelja. 

Općinsko vijeće Općine Baška, nakon provedenog postupka, a na prijedlog Općinskog načelnika, donosi 

odluku o izboru ponuditelja kojemu će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika. 

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor. 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik. 

 

VII.  OSTALI PODACI 
Sve ostale podatke, u svezi s ovim natječajem, moguće je dobiti kod kontakt osobe: Mihaela Kolak 

Moguš, tel. 051/750-562, e-mail: mihaelakolak@baska.hr. 

Općina Baška zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude po raspisanom Javnom natječaju i pri tome 

ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

 

 

       Općinski načelnik 

 

       Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 
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