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GRADSKO VIJECE GRADA SPLITA
nfr predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje-

PREDMET:

Prijedlog odluke o određivanju
iz proračuna Grada Splita

poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita~ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
27. listopada 2015. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Grada Splita

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Pave
Zaninović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

U prilogu: Prijedlog odluke o određivanju

poslova ....

DOSTAVITI
(1)Gradskom
vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
ovdje
3. Pismohrana, ovdje

i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,

REPUBLIKA

HRVATSKA

Županija splitsko-dalmatinska

GRAD SPLIT
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
redarstvo
Pododsjek za nadzor i koordinaciju
komunalnih poduzeća i pravnih poslova

i

KLASA: 363-02115-01/00072
URBROJ: 2181/01-11-02113-15-01
Split, 12. listopada 2015. godine

GRADONAĆElNIKU GRADA SPLITA
- OVDJE-

PREDMET:

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita

PRAVNI TEMELJ:

elanak 9 Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (~Narodne
novine", broj 36/15) i članak 36. Statuta Grada Splita
("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10,
18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:

Gradsko vijeĆe Grada Splita

STRUĆNA OBRADA:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pododsjek za nadzor i koordinaciju komunalnih
poduzeća i pravnih poslova

IZVJESTITELJ:

Pave Zaninović, dipl.oec., pomoćnik pročelnika

POMOĆNIK PROĆElNIKA
Pave Zaninović, dipl.oec.
~

•

KLASA: 363-02115-01/00072
UR.BROJ:
Split,
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (~Narodne novine., broj
36/15) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09,11/10,18/13 i 46/13-pročiščeni tekst), Gradsko vijeće Grada Spiita na
sjednici,

održanoj

2015.godine,donijeloje
o određivanju

ODLUKU
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz proračuna Grada Splita

Ćlanak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se isključivo financiraju
iz proračuna Grada Splita, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za povjeravanje
poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.
Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle
osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Grada Splita 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.
Ćlanak 2.
Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke, ovom Odlukom
utvrđuju se mjerila za provedbu javnog natjet3ja za sklapanje ugovora o povjeravanju
poslova prijevoza pokojnika:
ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,
ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to potvrdom porezne uprave o
stanju duga. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natjet3ja,
ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Gradu Splitu. Dokaz
ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje
posla za koji se provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju
prijevoza pokojnika (pogrebna vozila koja ispunjavaju sanitarno~tehničke i higijenske uvjete
određene posebnim propisima, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika),
ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje
ugovora, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno
osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava
da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi
kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u
Kaznenom zakonu - odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu).
Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natjet3ja.

Ćlanak 3.
Gradonačelnik Grada Splita donosi odluku o objavi javnog
stručno povjerenstvo koje raspisuje natječaj za povjeravanje poslova.

natjeĆ3ja, te osniva

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na
WEB stranicama Grada Splita.

Ćlanak 4.
Gradsko vijeće nakon provedenog postupka, na prijedlog Gradonačelnika donosi
odluku o izboru ponuditelja, kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se
ponuditelj, koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi ukupno najnižu cijenu.
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
Gradonačelnik.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava odredbe o raskidu, a
naročito u slučaju ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Grada Splita i
građana.
Odluku o raskidu donosi Gradonačelnik na prijedlog upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo, a o razlozima raskida Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko
vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

Ćlanak 5.
Nadzor nad provođenjem ugovornih
gospodarstvo i redarstvo Grada Splita.

obveza obavlja Upravni odjel za komunalno

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ~Službenom glasniku
Grada Splita".

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pavi Zaninoviću, ovdje
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
Uredništvu ~Službenog glasnika Grada Splita~, ovdje
Pismohrani, ovdje

OBRAZLOŽENJE
Ćlankom 9 Zakona opogrebničkoj djelatnosti(RNarodne novine"broj 36715) propisana je
obveza jedinicama lokalne samouprave da raspišu natječaj za povjerava nje poslova
prijevoza pokojnika od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine i to onih za
koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Mjesto smrti jest stambeni prostor, radni prostor, javne površine, prometne površine, more,
obale i drugi prostori na podrućju Grada Splita.
Natječaj bi se provodio u skladu sa posebnom odlukom o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave.
U tome smislu predlaže se donošenje predmetne odluke.
Odlukom se utvrđuju uvjeti i mjerila te postupak natječaja za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika od mjesta smrti do patologije ili
sudske medicine po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.
Godišnje se obavi 60-tak prijevoza, a potrebna sredstva treba osigurati u proračuna Grada
Splita kao zasebna stavka, svake godine.
Do sada iste poslove obavljalo je vlastito trgovačko društvo ~LovrinacK d.o.o. Split.

