
Na temelju stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br. 26/03- pročišćeni 

tekst) i članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) i 

članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora, Općinsko 

vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj,31.03. 2010.god. donosi 

  

ODLUKU O OBAVLJANJU POGREBNIH POSLOVA I 
ODRŽAVANJU ZGRADA ZA ISPRAĆAJ POKOJNIKA 

  

 

Članak 1. 

Na temelju Javnog natječaja za obavljanje pogrebnih poslova i održavanje zgrada za ispraćaj 

pokojnika na grobljima Podturen, Sivica i M,iklavec objavljenoj u Narodnim novinama br. 31. od 

10.03.2010..god. Općinsko vijeće donosi Odluku o povjeravanju poslova: 

  

CVJEĆARA „IRIS“ Natalija Dodlek, Miklavec 127. 

Ponuda se prihvaća jer ista: 

- svojim poslovnim ugledom, stručnim i tehničkim potencijalima osigurava kvalitetno i kontinuirano 

obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i održavanje zgrada za ispraćaj pokojnika 

- glede cijene usluga za korisnike nudi povoljne i prihvatljive uvjete, 

- radi kvalitete pružanja usluga korisnicima usluga nudi povoljne i prihvatljive uvjete, 

- osigurava primjenu zakonskih propisa u obavljanju predmetne djelatnosti 

  

Članak 2. 

Cvjećara „IRIS“ dužna je pogrebne poslove i održavanje zgrada za ispraćaj pokojnika obavljati 

sukladno ponudbenim uvjetima natječaja. 

Članak 3. 

Ugovor iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 4 godine.Rok iz stavka 1. ovog članka započinje 

teći s danom potpisa Ugovora, a istječe posljednjeg dana koji po svom broju odgovara danu kada je 

potpisan ugovor. 

 

Članak 4. 

Na temelju Odluke o obavljanju pogrebnih poslova i održavanje zgrada za ispraćaj pokojnika 

Ugovorom se utvrđuju prava i obveze Općine Podturen, te prava i obveze cvjećare „IRIS“, jamstva , 

uvjeti otkaza ugovora i ugovorna kazna. 



Ugovor o povjeravanju pogrebnih poslova i održavanju zgrada za ispraćaj pokojnika sklapa Općinski 

načelnik. 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
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