
Preuređenje vozila  
za potrebe prijevoza  
pokojnika
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Osnovni zahtjeviOsnovni zahtjevi KriterijKriterij

DokumentacijaDokumentacija ObaveznoObavezno

Ugradnja u servisuUgradnja u servisu Nije obavezno  Nije obavezno  
Preporuča sePreporuča se
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Zahtjevi za ugradnjuZahtjevi za ugradnju PojašnjenjePojašnjenje

Unutrašnje uređenjeUnutrašnje uređenje

Unutrašnjost prostora u kojem se prevozi pokojnik Unutrašnjost prostora u kojem se prevozi pokojnik 
mora biti obložena materijalom koji se može lako mora biti obložena materijalom koji se može lako 
prati, dezinficirati te nije porozan. Prostor u kojem su prati, dezinficirati te nije porozan. Prostor u kojem su 
smješteni vozač i ostali putnici mora biti u potpunosti smješteni vozač i ostali putnici mora biti u potpunosti 
odvojen od prostora za prijevoz pokojnika. Pregrada odvojen od prostora za prijevoz pokojnika. Pregrada 
mora biti od čvrstog materijala po cijeloj visini i širini, mora biti od čvrstog materijala po cijeloj visini i širini, 
povezana s karoserijom vozila, a na njoj ne smije biti povezana s karoserijom vozila, a na njoj ne smije biti 
otvora kroz koje je moguća cirkulacija zraka. Klizna otvora kroz koje je moguća cirkulacija zraka. Klizna 
platforma ili sličan sustav služi za lakši utovar lijesa, ali platforma ili sličan sustav služi za lakši utovar lijesa, ali 
nije uvjet za odobravanje vozila.nije uvjet za odobravanje vozila.

Dimenzijske karakteristikeDimenzijske karakteristike Duljina prostora za prijevoz pokojnika ne smije biti Duljina prostora za prijevoz pokojnika ne smije biti 
manja od 2000 mm.manja od 2000 mm.

VentilacijaVentilacija

Vozilo mora biti opremljeno prisilnom ventilacijom koja Vozilo mora biti opremljeno prisilnom ventilacijom koja 
se aktivira iz prostora kabine, prostora vozača. Prisilna se aktivira iz prostora kabine, prostora vozača. Prisilna 
ventilacija mora omogućiti izmjenu zraka za vrijeme ventilacija mora omogućiti izmjenu zraka za vrijeme 
prijevoza pokojnika, a može biti ugrađena na krov, prijevoza pokojnika, a može biti ugrađena na krov, 
bočnu ili stražnju stranu vozila.bočnu ili stražnju stranu vozila.

Pričvrsna mjestaPričvrsna mjesta

Prostor za prijevoz pokojnika mora biti opremljen s Prostor za prijevoz pokojnika mora biti opremljen s 
barem 2 para pričvrsnih mjesta za osiguranje lijesa s barem 2 para pričvrsnih mjesta za osiguranje lijesa s 
kojima je moguće osigurati siguran prijevoz u svim kojima je moguće osigurati siguran prijevoz u svim 
uvjetima vožnje. Kada je nadogradnja opremljena uvjetima vožnje. Kada je nadogradnja opremljena 
s posebno konstruiranim mehanizmom s kojim se s posebno konstruiranim mehanizmom s kojim se 
učvršćuje lijes, nadogradnju je moguće izvesti i s jednim učvršćuje lijes, nadogradnju je moguće izvesti i s jednim 
parom pričvrsnih mjesta (jedan par = dvije „alkice“  parom pričvrsnih mjesta (jedan par = dvije „alkice“  
za vezanje).za vezanje).
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OstaloOstalo PojašnjenjePojašnjenje

Sadržaj dokumentacijeSadržaj dokumentacije

 • Nacrt / skice / fotografije ugradnje

 • Dimenzijske karakteristike vozila i prostora za prijevoz pokojnika (DxŠxV)

 • Tehničke karakteristike i izvedba ugrađenih elemenata (preinake u prostoru za prijevoz 
pokojnika, lakoperive površine, pregrada između putničkog i prostora za prijevoz 
pokojnika, izvedba prisilne ventilacije, pričvrsna mjesta)

 • Potvrda ili izjava o ugradnji


