
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 

36/15) i članka 30. stavak 1. toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Promina 

na 18. sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga 

koje se financiraju iz proračuna Općine Promina 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuju se poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se 

financiraju iz proračuna Općine Promina (u daljnjem tekstu: Općina), te način i postupak za 

povjeravanje obavljanja tih poslova fizičkim i pravnim osobama na temelju pisanog ugovora 

na području Općine Promina. 

 

 

II. ODREĐIVANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU 

IZ PRORAČUNA OPĆINE NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

 

Članak 2. 

 

Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine na temelju pisanog 

ugovora su : 

- poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do 

nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 

obdukcije 

- pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i bez imovine iz koje mogu 

namiriti troškove pogrebničkih usluga. 

 

Članak 3. 

 

Poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničkih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke 

povjeravaju se pravnoj i fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebničkih djelatnosti,  

pisanim ugovorom o obavljanju tih poslova, nakon provedenog postupka javnog natječaja. 

 

 

III. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA 

 

Članak 4. 

 

Na provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova iz članka 2. ove odluke 

na odgovarajući način primijenit će se odredbe Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 

koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju poslova („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ broj __/16). 

 

 



IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 5. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

 

KLASA: 363-02/16-01/1 

URBROJ: 2182/09-16-03 

Oklaj, 04. kolovoza 2016. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PROMINA 

 

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK : 

                                                                                                                         Danijel Džapo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


