
 

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ br. 68/111, 110/18 i 

32/20) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18 i 02/20) 

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na  27. sjednici održanoj  22. srpnja 2020. godine donosi:  

 

O D LU K U 

 o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  

trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o.  

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Brckovljani 

trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Brckovljani Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o., 

Stjepana Radića 23, Prikraj, OIB. 79249568770 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj komunalne usluge)  

 

Članak 2.  

Trgovačko društvo Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. osnovano je Odlukom općinskog vijeća 

o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Brckovljani d.o.o. („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ 

broj 11/14) i Odlukom općinskog vijeća o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva 

(„Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 06/15), te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u 

Zagrebu pod brojem MBS: 080971253. 

Članak 3.  

Isporučitelju komunalne usluge povjerava se obavljanje slijedećih:  

I.  komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:  

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda  

2. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  

 

II. Uslužnih komunalnih djelatnosti: 

2.  Usluga  ukopa i ekshumacija pokojnika unutar groblja 

  

Članak 4. 

Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke povjerava se Isporučitelju komunalne 

usluge na neodređeno vrijeme.  

Članak 5. 

Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. dužno je organizirati obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti ukopa i ekshumacije pokojnika na mjesnim grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu, na način 



da će sklopiti Ugovor sa pravnom ili fizičkom osobom obrtnikom, temeljem zakona i akata kojima se 

uređuje javna nabava.  

 

Članak 6.  

Pod obavljanjem uslužne komunalne djelatnosti ukopa i ekshumacije pokojnika smatraju se slijedeći 

poslovi:  

- iskop groba i zaštita susjednog groba, 

- iznošenje lijesa na kolica, 

- iznošenje i voženje vijenaca, 

- prijevoz pokojnika od mrtvačnice do groba, 

- nošenje nadgrobnog znaka, 

- polaganje lijesa u grob, zatrpavanje groba, 

- polaganje vijenca, 

- odvoz viška zemlje na deponiju do 1 km, 

- odvoz vijenaca u komunalni kontejner (nakon 10-40 dana), 

- otvaranje i vraćanje pokrovne ploče na grobu, 

- popravljanje groba nakon slijeganja zemlje jedan do dva puta u periodu od 6 mjeseci, 

- ekshumacija posmrtnih ostataka, iskopavanje i prijenos umrlih osoba u skladu sa posebnim zakonima 

i propisima, i pravilima struke. 

 

Članak 7.  

U obavljanju poslova iz prethodnog članka Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. dužno je 

pridržavati se zakona, podzakonskih propisa i drugih akata Općine Brckovljani.  

 

 

Članak 8.  

Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te 

djelatnosti  dužan je donijeti opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa sa korisnikom komunalne 

usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.  

 

Članak 9.  

Međusobna prava i obveze između isporučitelja komunalne usluge i Općine Brckovljani odnose se na 

obvezu isporučitelja da podnese izvješće  Općini Brckovljani o provedenom  obavljanju komunalnih 

djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.  

 

Članak 10.  

Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti ukopa i 

ekhsumacije pokojnika trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo  Brckovljani d.o.o. (Službeni 

glasnik Općine Brckovljani br. 06/18).  

 

Članak 11.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.  

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE BRCKOVLJANI 

Tihomir Đuras v.r. 

 

KLASA: 363-02/20-01/96 

URBROJ:238/04-201 

Gornja Greda, 22.07.2020.  


