
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/118-71
URBROJ: 2170/01-15-00-20-58
Rijeka, 7. 12. 2020.

Na temelju članka 7. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/16) Gradonačelnik Grada Rijeke, 
7. prosinca 2020. godine, donio je slijedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu 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. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje Ugovora o povjeravanju poslova preuzimanja i 
prijevoza pokojnika za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 2024. 
godine, utvrđuje se ponuditelj KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2a, sa naknadom u iznosu 
od 256.890,10 kn (bez PDV-a), odnosno 321.112,63 kn (sa PDV-om).

3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o povjeravanju 
poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika za razdoblje od dana 1. siječnja 2021. godine do dana 
31. prosinca 2024. godine.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ove odluke. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Snježane Baždarić,
Adriane Šneler, Branislave Dželajlije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 363-01/20-04/77
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 30.11.2020

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

za donošenje

Predmet: 1. Izvješće Povjerenstva za provedbu 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. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. 
prosinca 2024. godine

Rijeka, studeni 2020. godine

POVJERENSTVO:
Snježana Baždarić
Adriana Šneler
Branislava Dželajlija

RAVNATELJ-VODITELJ:
Željko Vitas

  Pročelnik:

                                                                                                      Irena Miličević

#potpis#



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                      www.-rijeka.hr
Tel. ++38551209405, Fax. 209406                                                                                                                          E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Temeljem Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 
Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/16) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-
01/20-04/104-69, URBROJ: 2170/01-15-00-20-11, od 27. listopada 2020. godine, Grad Rijeka, 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je, 
dana 29. listopada 2020. godine, 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. Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljeni su na web stranicama Grada 
Rijeke, te su istaknuti na oglasnoj ploči Grada, na adresi u Rijeci, Titov trg 3, a obavijest o objavi 
javnog natječaja objavljena je u Novom listu dana 29. listopada 2020. godine.

Predmet Javnog natječaja je 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: 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 ili Zavoda za sudsku 
medicinu i kriminalistiku MF Rijeka.
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,
 da cijena iz ispostavljenog računa odgovara naknadi za poslove predmetnog prijevoza 

sukladno ponudbenom listu i troškovniku koji su prilog i sastavni dio sklopljenog ugovora o 
obavljanju poslova.

Javno otvaranje ponuda održano je 11. studenog 2020. godine sa početkom u 9,00 sati. U 
otvorenom roku pristigla je jedna ponuda:

1. KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/A, cijena ponude u iznosu od 256.890,10 kn (bez 
PDV-a), odnosno 321.112,63 (sa PDV-om).

Povjerenstvo je po otvaranju izvršilo pregled kompletnosti dokumentacije i sposobnosti ponuditelja:
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ANALITIČKI PRIKAZ KOMPLETNOSTI DOKUMETACIJE I SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

TRAŽENO ponuditelj 

KD KOZALA 

d.o.o.

1. preslika važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke 
djelatnosti,

dostavio

2. preslika 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)

dostavio

2. potvrda Grada Rijeke da 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

dostavio

3. preslika 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)

dostavio

4. izvornik 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) - nije pravomoćno 
osuđen za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti

dostavio

5. izjava 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,

dostavio

6. preslike ugovora o radu za minimalno dva radnika u radnom odnosu 
isključivo za obavljanje poslova prijevoza koji su predmet natječaja

dostavio

7. izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o vlasništvu rashladne 
komore ili preslika važećeg ugovora sklopljenog od strane ponuditelja o 
korištenju rashladne komore

dostavio

8. Ponudbeni list (Prilog 1) dostavio
9. Troškovnik (Prilog 2) dostavio

valjanost ponude valjana
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Izvršenom kontrolom sadržaja pristigle ponude Povjerenstvo je od navedenog ponuditelja zatražio 
ispravak računske pogreške, što je ponuditelj učinio u ostavljenom roku. 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda ponuditelja KD KOZALA d.o.o. Rijeka 
potpuna i sukladna uvjetima natječaja, te da je navedeni ponuditelj dokazao svoju sposobnost, a 
ponuđena cijena  iznosi 256.890,10 kn (bez PDV-a), odnosno 321.112,63 (sa PDV-om).

Slijedom navedenog, predlaže se  Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

Na temelju članka 7. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/16) Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je slijedeću

O D L U K U 

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu 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. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje Ugovora o povjeravanju poslova preuzimanja i 
prijevoza pokojnika za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 
2024. godine, utvrđuje se ponuditelj KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2a, sa 
naknadom u iznosu od 256.890,10 kn (bez PDV-a), odnosno 321.112,63 kn (sa PDV-om).

3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o povjeravanju 
poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine 
do dana 31. prosinca 2024. godine.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka.
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