
                       
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC 
                  N A Č E L N I K 
  
KLASA: 501-01/17-01/4 
URBROJ: 2178/09-01-17-5 
 
Slavonski Šamac, 02. ožujka 2017. godine. 
 
 Na temelju  članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac  (“Službeni vjesnik brodsko-posavske 
županije”, 06/13), čl. 6., st. 3. Odluke o određivanju poslova pokojnika koji se financiranju iz 
Proračuna Općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 10/2016) i na 
temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provođenje natječaja za obavljanje poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Slavonski Šamac, od 01. ožujka 2017. godine 
(KLASA: 501-01/17-01/4; URBROJ: 2178/09-01-17-4), načelnica Općine Slavonski Šamac donosi 
 

ODLUKU  
o odabiru najpovoljnije ponude  za obavljanju poslo va  

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz prora čuna Općine Slavonski Šamac 
 

Članak 1. 
Za prijevoz pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Slavonski Šamac, a koji je 

definiran Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, 36/15)  o d a b i r e   se „Palma“ 
(OIB: 39392394875), cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije Štampara 37, Slavonski Brod – vl. Jasna 
Zirdum. 

 
 

Članak 2.  
Usluga 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, 
zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) bez PDV-a iznosi 520,00 kn. 

 
Članak 3. 

Općinska načelnica će, s odabranim ponuditeljem iz čl. 1. ove Odluke, zaključit  Ugovor o  
povjeravnju poslova prijevoza pokojnika, u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti, Odlukom o 
određivanju poslova pokojnika koji se financiranju iz Proračuna  Općine Slavonski Šamac i uvjetima iz 
Natječaja. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Općine 

Slavonski Šamac te će se, zajedno sa Zapisnikom o provedbi natječaja, dostaviti  ponuditelju. 
  
           OPĆINSKA NAČELNICA  
           Vera Bošnjak, dipl.oec,v.r. 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

- “PALMA”, cjećarnica i pogrebne usluge, vl. Jasna Zirdum, Andrije Štampara 37, Slavonski 
Brod. 

                       
      


