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Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i 

članka 32. Statuta Općine Kravarsko  („Glasnik Zagrebačke županije “ broj 13/13) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj   07.  veljače 2017.  donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  

iz Proračuna Općine Kravarsko  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna Općine Kravarsko  financirati troškovi 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi 

uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. 

Članak 2. 

Općina Kravarsko  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 Kravarsko   

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Kravarsko  ima 

zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,  

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

nadležnog za područje Općine Kravarsko   

- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora 

o obavljanju poslova.  

Članak 3. 

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Kravarsko  

povjerava se na temelju ugovora, pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u odgovarajući registar za 

obavljanje pogrebničke djelatnosti. 

Članak 4. 

Općina Kravarsko  zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle 

osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje 

tih poslova.  

Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi 

načelnik.  

 

 

 



Članak 5. 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje načelnik  najdulje na vrijeme 

od 4 godine.  

Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.  

 

 

Članak 6. 

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kravarsko.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u „Glasniku Zagrebačke županije “.  
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Kravarsko, 07. veljača 2017.  

 

 

    

          Predsjednik Općinskog Vijeća 
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