
 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja 

Motičina“, broj: 2/21) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova ukopa 

pokojnika na području Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 

5/22) općinski načelnik Općine Donja Motičina raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području 

Općine Donja Motičina 

 

OPĆI PODACI: 

Predmet javnog natječaja je obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Donja 

Motičina koji se odnose    na organizaciju pogreba i/ili ispraćaja i to: predaja ključeva i mrtvačnice 

obitelji pokojnika, iskop jame i pripremu grobnog mjesta za ukop u zemljani grob/grob u okviru 

uključujući i izmještanje pokrovne ploče, otvaranje grobnice i ukop umrlog u grobnicu te zatvaranje 

iste, priprema grobnog mjesta za polaganje urne te prijenos i polaganje urne, preuzimanje umrle 

osobe iz mrtvačnice, prijevoz pokojnika kolicima od mrtvačnice do mjesta ukopa, 

spuštanje/polaganje lijesa u jamu, zatrpavanje jame, izradu grobnog humka nakon ukopa, iznošenje 

vijenaca iz mrtvačnice prije ukopa, prijenos vijenaca do grobnog mjesta i polaganje vijenaca na isti 

nakon ukopa, čišćenje i zaključavanje mrtvačnice nakon ukopa. 

 

Poslovi koji su predmet ovog natječaja obavljat će se na mjesnim grobljima u Općini Donja 

Motičina. 

Početak obavljanja poslova – odmah po sklapanju ugovora. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. 

 

PRILOZI PONUDI: 

Popunjen Obrazac ponude, 

Popunjen Cjenik usluga, 

Preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno 

Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 36/15 i 98/19),  

Dokaz o obavljanju pogrebničke djelatnosti najmanje godinu dana do objave javnog 

natječaja, 

Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju dugovanja prema Općini Donja 

Motičina.  

 

Obrazac Ponude i Cjenik usluga mogu se podići u Općini Donja Motičina, Matije Gupca 62 A, Donja 

Motičina, tijekom trajanja natječaja ili se mogu naći na internetskoj stranici Općine Donja Motičina 

https://donja-moticina.hr/. 

 

 

UVJETI ODABIRA PONUDITELJA: 

Ponuda s najnižom cijenom usluge uz uvjet da ponuditelj ispunjava uvjete za obavljanje 

pogrebničke djelatnosti sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 36/15 

i 98/19). 

 

 

DOSTAVA PONUDE: 

Zatvorene ponude dostavljaju se preporučeno poštom ili se neposredno predaju u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Donja Motičina, na adresu: Općina Donja Motičina,  Matije Gupca 62A, Donja 

Motičina, s naznakom "Ponuda za obavljanje poslova ukopa pokojnika, NE OTVARATI". 

Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Općine 

https://donja-moticina.hr/


Donja Motičina https://donja-moticina.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Donja Motičina. 

Obavijest o Odluci o odabiru ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima u roku 8 dana od 

dana donošenja. 

 

 

 

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE DANA: 10. ožujka 2023. godine 

 

 

 

 

  Općinski načelnik 

Željko Kovačević, v.r. 

https://donja-moticina.hr/

