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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15 i 98/19) uređuje sadržaj, način i 
uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručnu osposobljenost, 
evidenciju osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti, nadzor nad 
primjenom Zakona i druga bitna pitanja za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Stupanjem na snagu prije navedenog regulirano je da djelatnost prijevoza pokojnika, koja je do 
stupanja na snagu istoga bila komunalna djelatnost i ista je podrazumijevala preuzimanje i prijevoz 
umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju, više nije komunalna djelatnost 
već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje 
uvjetima propisanim Zakonom.

Iznimno od prethodno navedenoga, sukladno članku 9. Zakona, 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, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o 
povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave, a po 
provedenom javnom natječaju.

Slijedom citirane zakonske odredbe, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 28. 
travnja 2016. godine donijelo Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka). Citirana Odluka objavljena je u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“ broj 7/16 od dana 02. svibnja 2016. godine, a stupila je na snagu osmoga 
dana od dana objave.

Odluka utvrđuje poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: Grad), uvjete i postupak provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj ugovora o 
povjeravanju obavljanja navedenih poslova. Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz Proračuna Grada podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih 
ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno 
od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci osobe na području grada Rijeke pa do nadležne 
patologije ili sudske medicine. (Članci 1. i 2. Odluke).

Odluka određuje da će Grad sklopiti ugovor o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza 
pokojnika s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog javnog natječaja. Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja te odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju provedenog 
natječaja donosi Gradonačelnik Grada. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u 
zatvorenim omotnicama. Javni natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda. (Članak 3. 
Odluke).

Po provedenom javnom natječaju 2016. godine Grad je sklopio Ugovor o obavljanju prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke, za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine 
do 31. prosinca 2020. godine.
Obzirom krajem godine ističe prije navedeni Ugovor nužno je raspisati natječaj za slijedeće 
četverogodišnje razdoblje.

Budući da je Člankom 3. Odluke utvrđeno da javni natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od 
tri člana koje imenuje Gradonačelnik Grada, predlaže se povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja u sljedećem sastavu:

 Snježana Baždarić, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti

 Adriana Šneler, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti,

 Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti.
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Tekst javnog natječaja utvrđuje Gradonačelnik Grada na prijedlog Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, s tim da je Člankom 4. Odluke utvrđen obvezni sadržaj javnog natječaja. 
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na web stranicama Grada te se ističu na oglasnoj ploči 
Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Odluka utvrđuje da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona ponuda koja, uz ispunjenje svih 
uvjeta iz natječaja, sadrži najniži iznos ponuđene naknade za poslove prijevoza pokojnika. U 
slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ponude jednaki iznos 
naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije 
zaprimljena u pisarnici Grada. (Članak 5. Odluke).

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog javnog natječaja donosi 
Gradonačelnik Grada, nakon čega Grad i odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke sklapaju ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na vrijeme od četiri 
godine (Članak 7. Odluke).

Na temelju prethodno navedenoga, predlaže se da Gradonačelnik Grada prihvati tekst javnog 
natječaja koji je sukladan citiranoj Odluci, zatim da imenuje povjerenstvo za njegovu provedbu u 
predloženom sastavu te da zaduži Odjel gradske uprave za komunalni sustav za njegovu cjelovitu 
provedbu.

Slijedom svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada da donese slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do 
dana 31. prosinca 2024. godine.

2. Imenuje se povjerenstvo za provedbu javnog natječaja iz točke 1. ovoga zaključka u 
sljedećem sastavu:

 Snježana Baždarić, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti

 Adriana Šneler, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti,

 Branislava Dželajlija, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za cjelovitu provedbu ovoga 
Zaključka.
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Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav na temelju članka 3. Odluke o određivanju 
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 13/15) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 
___________________2020. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke za 

razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 2024. godine

Naručitelj:
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti
Sjedište: Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: 051/209-927, 051/209-398, 051/209-345; fax: 051/209-406
E-mail: komun-sustav@rijeka.hr
MBS: 2664763
OIB: 54382731928

Predmet natječaja
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije 
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti, odnosno od mjesta na kojem se 
nalaze posmrtni ostaci umrle osobe na području grada Rijeke pa do nadležne patologije ili sudske 
medicine, a na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja navedenih poslova, sklopljenog na 
temelju Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada 
Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/16).

Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova
Predmetni poslovi podrazumijevaju: dolazak na mjesto preuzimanja, preuzimanje umrle osobe ili 
posmrtnih ostataka na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog 
mrtvozornika, smještaj umrle osobe ili posmrtnih ostataka u pvc vreću i polaganje na specijalna 
nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do pogrebnog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za 
patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka Braće Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku 
medicinu i kriminalistiku MF Rijeka Vukovarska 11, Rijeka te prijenos i smještaj u rashladnu 
komoru u slučaju preuzimanja pokojnika izvan radnog vremena Zavoda za patologiju i patološku 
anatomiju MF Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, te povratak na 
lokaciju pogrebnika.
Izvršenje poslova podrazumijeva se bez obzira na stanje tijela umrle osobe i mjesta na kome se 
isto nalazi, i to u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine, a 
odnosi se na područje grada Rijeke. Odabrani ponuditelj se obvezuje obavljati poslove u skladu s 
pravilima struke te uz poštivanje načela pijeteta.
U opsegu izvršenja poslova uključen je sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.), sredstva i rad, 
organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka.
Očekivani opseg poslova je 75 poslova prijevoza pokojnika u tijeku jedne kalendarske godine 
odnosno 300 poslova prijevoza za razdoblje od četiri godine.
Napomena:
Grad Rijeka snosit će troškove izvršenja ugovorenih poslova temeljem ispostavljenog računa 
odabranog ponuditelja, uz sljedeće uvjete:

 da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području grada Rijeke,
 da preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka obavlja odabrani ponuditelj koji 

s Gradom Rijekom ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
 da je odabrani ponuditelj uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika 

nadležnog za područje grada Rijeke,
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 da cijena iz ispostavljenog računa odgovara naknadi za poslove predmetnog prijevoza, a 
sukladno ponudbenom listu i troškovniku koji su prilog i sastavni dio sklopljenog ugovora o 
obavljanju poslova.

Služba i osoba zadužena za kontakt
 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, 

Rijeka - Titov trg 3, od 8:00 do 15:00 sati, na tel.: 209-927 (Snježana Baždarić); fax 209-
406; adresa el. pošte: snjezana.bazdaric@rijeka.hr,

 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, 
Rijeka - Titov trg 3, od 8:00 do 15:00 sati, na tel.: 209-398 (Adriana Šneler); fax 209-406; 
adresa el. pošte: adriana.sneler@rijeka.hr,

 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, 
Rijeka - Titov trg 3, od 8:00 do 15:00 sati, na tel.: 209-345 (Branislava Dželajlija); fax 209-
406, adresa el. pošte: branislava.dzelajlija@rijeka.hr.

Rok za podnošenje ponuda na natječaj
Pisana ponuda sa prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici najkasnije do _____________ 
2020. godine do __,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: GRAD RIJEKA, Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Titov trg 3, 51000 Rijeka, 
sa naznakom „NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA 
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE OD 
DANA 01. SIJEČNJA 2021. GODINE DO DANA 31. PROSINCA 2024. GODINE“.

Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se ______ 2020. godine u __,00 sati u prostorijama
Grada Rijeke, Titov trg 3, soba 209/II.

Uvjeti natječaja
Na natječaju može sudjelovati sljedeći ponuditelj (pravna ili fizička osoba):

 koji ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno Zakonu o pogrebničkoj 
djelatnosti, a što dokazuje preslikom važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti,

 koji je registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje preslikom rješenja o 
upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi 
odgovarajući dokaz pravne osobnosti (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog 
natječaja),

 koji na dan zaključenja javnog natječaja nema dug prema Gradu Rijeci po bilo kojem 
osnovu, osim ako je sa Gradom Rijekom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj 
istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili 
veći od duga ponuditelja, a što dokazuje odgovarajućom potvrdom Grada Rijeke,

 koji na dan zaključenja javnog natječaja nema nepodmirenih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih 
obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (npr. u 
postupku sklapanja predstečajne nagodbe), a što dokazuje preslikom potvrde nadležne 
Porezne uprave o stanju duga ili važećeg jednakovrijednog dokumenta izdanog od 
nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja ili odgovarajućom izjavom osobe ovlaštene za 
zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaju prethodno 
navedena potvrda ili dokument (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja),

 koji kao fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pravomoćno osuđen za 
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuje 
izvornikom uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku 
osobu ponuditelja ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajućim izvodom 
iz kaznene i prekršajne evidencije države sjedišta ponuditelja ili odgovarajućom izjavom 
osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja ne 
izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),

 koji je spreman pozive mrtvozornika zaprimati od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana 
kalendarske godine i da može umrlu osobu ili posmrtne ostatke preuzeti najkasnije u roku 
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od dva sata od primitka poziva, a što dokazuje izjavom osobe ovlaštene za zastupanje 
ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika od 0,00 do 24,00 sata tijekom 
svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle osobu ili posmrtnih 
ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva,

 koji ima minimalno dva radnika u radnom odnosu isključivo za obavljanje poslova prijevoza 
koji su predmet ovoga natječaja, što dokazuje preslikom ugovora o radu za navedene 
radnike,

 koji ima na raspolaganju rashladnu komoru, što dokazuje izjavom osobe ovlaštene za 
zastupanje ponuditelja o vlasništvu rashladne komore ili preslikom važećeg ugovora 
sklopljenog od strane ponuditelja o korištenju rashladne komore.

Dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja ponuditelj može dostaviti u 
izvorniku ili preslici (osim dokaza o ispunjavanju uvjeta nekažnjavanja i neizricanja prekršajnih 
kazni koje ponuditelj mora dostaviti u izvorniku), pri čemu Grad Rijeka zadržava pravo od 
odabranog ponuditelja zatražiti dostavu izvornika dokumentacije.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, Grad 
Rijeka može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi 
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim 
tijelima.
Grad Rijeka zadržava pravo od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih 
preslika jednog ili više dokumenata koji su zatraženi javnim natječajem. Ukoliko je ponuditelj u 
dostavljenoj ponudi priložio izvornike ili ovjerene preslike, tada ih nije dužan ponovo dostavljati.

Uz sve navedene uvjete i dokaze sposobnosti, ponuditelj mora priložiti i popunjeni Obrazac 
Ponudbeni list (Prilog 1) i Obrazac Troškovnik (Prilog 2).

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog 
natječaja, sadrži najniži iznos sveukupne ponuđene naknade za poslove prijevoza pokojnika za 
cijelo razdoblje obuhvaćeno natječajem (od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2024. 
godine). U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ponude 
jednaki iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je 
ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke.

Rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog javnog natječaja donosi 
Gradonačelnik Grada Rijeke.
Grad Rijeka i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u 
roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
Grad Rijeka i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika za 
razdoblje od četiri godine, i to od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 2024. 
godine.
Sukladno ponudbenom listu koji je prilog tekstu javnog natječaja, ugovor o obavljanju poslova 
prijevoza pokojnika sadrži iskazanu cijenu za svaku pojedinu kalendarsku godinu obuhvaćenu 
natječajem te sveukupnu cijenu za cijelo razdoblje obuhvaćeno natječajem (od 01. siječnja 2021. 
godine do 31. prosinca 2024. godine).

Napomena
Grad Rijeka pridržava pravo neodabira ponude po ovome javnom natječaju odnosno poništenja 
ovoga javnog natječaja.
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Obrazac Ponudbeni list Prilog 1

                                                   P O N U D A broj: __________

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA: "POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE 
FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE OD DANA 01. 

SIJEČNJA 2021. GODINE DO DANA 31. PROSINCA 2024. GODINE”

I Proučili smo tekst javnog natječaja te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima
ugovoriti  obavljanje predmetnih poslova prijevoza kako slijedi:

CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2021. godine DO 31.12.2021. godine –
BEZ PDV-a/brojkama:

IZNOS PDV-a/brojkama:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2021. godine DO 31.12.2021. godine –
S PDV-om/brojkama

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2022. godine DO 31.12.2022. godine –
BEZ PDV-a/brojkama:

IZNOS PDV-a/brojkama:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2022. godine DO 31.12.2022. godine –
S PDV-om/brojkama

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2023. godine DO 31.12.2023. godine –
BEZ PDV-a/brojkama:

IZNOS PDV-a/brojkama:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2023. godine DO 31.12.2023. godine –
S PDV-om/brojkama

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2024. godine DO 31.12.2024. godine –
BEZ PDV-a/brojkama:

IZNOS PDV-a/brojkama:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2024. godine DO 31.12.2024. godine –
S PDV-om/brojkama

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2021. godine DO 31.12.2024. godine –
BEZ PDV-a/brojkama:

IZNOS PDV-a/brojkama:

CIJENA PREDMETA NABAVE ZA RAZDOBLJE 
OD 01.01.2021. godine DO 31.12.2024. godine –
S PDV-om/brojkama
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II U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, spremni smo s obavljanjem 
poslova započeti bez odgode nakon sklapanja ugovora o obavljanju prijevoza pokojnika pa 
sve do isteka razdoblja obuhvaćenog javnim natječajem (od 01. siječnja 2021. godine do 
31. prosinca 2024. godine).

III Suglasni smo da ova ponuda ostane pravovaljana minimalno 90 (devedeset) dana od dana 
otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

IV Ponudi prilažemo sljedeće priloge:
 svu dokumentaciju sukladno uvjetima definiranim javnim natječajem.

V Svojim potpisom u svemu prihvaćamo uvjete navedene u javnom natječaju kao uvjet za 
davanje ove obvezujuće ponude.

Ponuditelj:

M.P. (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U                                          ,                  2020. godine
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Prilog 2.

Obrazac Troškovnik

TROŠKOVNIK POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA ZA RAZDOBLJE OD DANA 01. SIJEČNJA 

2021. GODINE DO DANA 31. PROSINCA 2024. GODINE

Red.
br.

Opis poslova Jedinica 
mjere

Količina Jedinična 
cijena

Ukupno

1. Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti kom 270
2. Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti u 

teško oštećenom stanju
kom 20

3. Preuzimanje pokojnika na teško 
pristupačnom terenu 

(stijene, visina, ponor)

kom 10

4. Čekanje nakon dolaska, radi 
obavljanja poslova drugih službi 

(policajci, vatrogasci, mrtvozornik i dr.)

sati 150

5. Prijevoz pokojnika po prijeđenom 
kilometru s uračunatim dolaskom na 

mjesto preuzimanja, prijevoz od mjesta 
smrti do Zavoda za patologiju i 

patološku anatomiju MF Rijeka ili 
Zavoda za sudsku medicinu i 

kriminalistiku MF Rijeka ili rashladnu 
komoru i povratak na lokaciju 

pogrebnika

km 4.627

6. Trošak za 2 radnika sati 450
UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:

Očekivani opseg poslova je 75 poslova prijevoza pokojnika u tijeku jedne kalendarske godine 
odnosno 300 poslova prijevoza za razdoblje od četiri godine.

Ovaj cjenik sastavni je dio dokumentacije za Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. 
godine do dana 31. prosinca 2024. godine, a koji je objavljen dana __________ 2020. godine na 
web stranicama Grada i na oglasnoj ploči Grada Rijeke, te je obavijest o objavi javnog natječaja 
objavljena u dnevnom tisku.

Ponuditelj:

M.P. (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U                                          ,                  2020. godine


	Raspisivanje javnog natječaja - poslovi prijevoza pokojnika.doc

		2020-10-23T15:39:39+0200
	IRENA MILIČEVIĆ




