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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 

1. Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 

89/17) i članka 31. stavka 1. Statuta Općine (“Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, br. 2/21 i 9/21) 

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 2023. godine, donosi 

 

ODLUKU O GROBLJIMA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na 

korištenje, naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnja grobna naknada, ukop pokojnika 

i iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, 

održavanja groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem, napuštena grobna mjesta, 

nadzor nad provođenjem ove Odluke te prekršajne odredbe u slučaju kršenja odredbi ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

(1) Groblje je u smislu ove Odluke prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori 

i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije 

za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na 

površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

(2) Groblja na području Općine Đurđenovac su: groblje u Đurđenovcu, groblje u Beljevini, 

groblje u Bokšiću, groblje u Bokšić Lugu, groblje u Šaptinovcima, groblje u Klokočevcima, groblje u 

Pribiševcima, groblje u Našičkom Novom Selu i groblje u Teodorovcu. 

(3) Groblja iz stavka 1. ovog članka u vlasništvu su Općine Đurđenovac. 

 

Članak 3. 

 

(1) Grobljima na području općine Đurđenovac upravlja Rad društvo s ograničenom 

odgovornošću za komunalne djelatnosti, OIB: 01752409363, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 6 

(u daljnjem tekstu: Uprava groblja). 

(2) Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, 

uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima. 

(3) Uprava groblja dužna je upravljati grobljem na način kojim se iskazuje poštovanje prema 

umrlim osobama koje u njemu počivaju. 

(4) O uređivanju i održavanju grobnih mjesta dužna je brinuti osoba kojoj je dodijeljeno grobno 

mjesto na korištenje (u daljnjem tekstu: Korisnik). 

 

 

 

Članak 4. 

 

(1) Na grobljima iz članka 2. ove odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na 

području Općine Đurđenovac, te naselja Lila, Ribnjak i Vučjak Feričanački. 

(2) Umrloga se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova 

obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. 

(3) Umrloga se može ukopati i izvan groblja, samo uz odobrenje koje daje općinsko upravno 

tijelo nadležno za komunalne poslove, uz prethodno mišljenje Županijskog upravnog tijela nadležnog 

za poslove zdravstva. 
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II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 

 

Članak 5. 

 

(1) Grobno mjesto, u smislu ove Odluke, je prostor na kojemu se formira grob za zemni ukop, 

grobnica, grobnica za urne, kazeta za urne, a za koja Uprava groblja izdaje rješenje o pravu korištenja. 

(2) Uređenim grobnim mjestom, u smislu ove Odluke, smatra se grobno mjesto zajedno s 

izgrađenom opremom i uređajem grobnog mjesta. 

(3) Pod opremom i uređajima grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se nadgrobna 

ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda i slično. 

(4) Oprema i uređaji grobnog mjesta iz stavka 3. ovog članka smatraju se nekretninom. 

 

Članak 6. 

 

(1) Uprava groblja dodjeljuje Korisniku grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz 

naknadu, o čemu donosi rješenje. 

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Korisnik grobnog mjesta, visina naknade za 

dodjelu na korištenje grobnog mjesta te obveza plaćanja godišnje grobne naknade Upravi groblja. 

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu tijelu 

općinske uprave nadležnom za komunalne poslove. 

 

Članak 7. 

 

(1) Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta 

koji donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih 

grobnih mjesta označenih u Planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje Korisnika. 

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 

− detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova s točno naznačenim grobnim poljem,  

glavnim putovima i stazama, 

− detaljni plan za svako grobno polje s točno označenim redovima i grobovima. 

 

Članak 8. 

 

(1) Grobna mjesta se dodjeljuju na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika. 

(2) Uređena grobna mjesta mogu se dodijeliti i prije nastale potrebe za ukopom putem pisanog 

zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta na korištenje koji se podnosi u Upravi groblja. 

 

Članak 9. 

 

(1) Pravo ukopa u grobno mjesto ima Korisnik i članovi njegove obitelji, ako Korisnik ne odredi 

drugačije. 

(2) Članom obitelji Korisnika koji ima pravo ukopa smatra se njegov bračni ili izvanbračni 

drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te njegovi roditelji. 

(3) Korisnik može dati pravo ukopa i drugim osobama, a Korisnik koji je dao pravo ukopa može 

to pravo i povući. O povlačenju prava ukopa Korisnik je dužan obavijestiti osobu kojoj je dao pravo 

ukopa. 

(4) Pravo ukopa i povlačenje danog prava ukopa daje se u pisanom obliku. Prestanak prava 

ukopa iz stavka 3. ovog članka može se upisati u Grobni očevidnik na temelju izjave Korisnika o 

povlačenju prava ukopa, na temelju sporazuma, odluke suda ili pisane izjave o odreknuću osobe koja 

je stekla pravo ukopa. 

(5) Osoba kojoj je Korisnik dao pravo ukopa ne može to pravo prenijeti na treću osobu, osim u 

slučaju pisane suglasnosti Korisnika. 

 

Članak 10. 
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(1) Nakon smrti Korisnika grobnog mjesta pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi 

nasljednici temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju koje se upisuje u Grobni očevidnik. 

(2)  Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u grobno mjesto mogu se ukopati osobe koje 

su u času smrti Korisnika grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji, koji se takvim smatraju prema 

članku 9. stavku 2. ove Odluke. 

 

Članak 11. 

 

(1) Korisnik može trećoj osobi ugovorom ustupiti svoje pravo korištenja grobnog mjesta. 

(2) O prijenosu prava korištenja grobnog mjesta zaključuje se pisani sporazum u Upravi groblja. 

(3) Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u smislu 

ove odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost svih korisnika groba. 

 

Članak 12. 

 

(1) Korisnik se može odreći korištenja grobnog mjesta na temelju Izjave o odricanju grobnog  

mjesta koja se sastavlja u Upravi groblja. 

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka sadrži izjavu o preuzimanju posmrtnih ostataka ili o 

odricanju od posmrtnih ostataka koji se nalaze u grobnom mjestu, kao i izjavu o preuzimanju opreme i 

uređaja grobnog mjesta ili o odricanju oprema i uređaja grobnog mjesta u korist Uprave groblja. 

(3)  U slučaju odricanja od posmrtnih ostataka iste zbrinjava Uprava groblja u zajedničkoj 

kosturnici. 

(4) U slučaju da Korisnik izjavi da namjerava preuzeti opremu i uređaje grobnog mjesta iste je 

dužan preuzeti u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave o odricanju grobnog mjesta, a ako u 

navedenom roku to ne učini oprema i uređaji grobnog mjesta prelaze u vlasništvo Uprave groblja. 

Opremu i uređaje grobnog mjesta Korisnik ne može preuzeti prije nego što ne podmiri sva dugovanja 

po osnovi grobne naknade. 

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava groblja stavlja izvan snage rješenje o korištenju 

grobnog mjesta, odnosno ugovor o korištenju grobnog mjesta sporazumno se raskida. 

 

Članak 13. 

 

Za posebne slučajeve korištenja zemljišta na grobljima na području Općine Đurđenovac 

suglasnost daje načelnik općine. 

 

 

III. NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE I GODIŠNJA GROBNA 

NAKNADA 

 

 

Članak 14. 

 

Korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati naknadu za dodjelu grobnog mjesta za korištenje i 

godišnju grobnu naknadu. 

 

Članak 15. 

 

(1) Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta utvrđuje Uprava groblja uz 

prethodnu suglasnost načelnika općine. 

(2) Naknadu iz stavka 1. ovog članka plaćaju Korisnici u roku određenom Rješenjem o dodjeli 

na korištenje grobnog mjesta. 

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka koristi se za financiranje pripremnih radova izgradnje i 

uređenja groblja (programi, planovi, projekti) te za izgradnju grobnih mjesta i infrastrukture na groblju.  
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Članak 16. 

 

(1) Za korištenje grobnog mjesta Korisnik je u obvezi plaćati godišnju grobnu naknadu. 

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost 

načelnika općine na temelju sljedećih kriterija: 

− Programa održavanja, odnosno godišnjih troškova održavanja i upravljanja grobljem, 

− visine sredstava iz proračuna kojima se financira Program. 

(3) Godišnja grobna naknada plaća se na temelju uplatnica koju Uprava groblja dostavlja osobi 

koja je u Grobni očevidnik upisana kao Korisnik, osim ako Korisnik ne dostavi Upravi groblja sporazum 

s ovjerenim potpisom druge osobe na temelju kojeg druga osoba preuzima obvezu plaćanja godišnje 

grobne naknade. 

(4) U slučaju sukorisništva grobnog mjesta, uplatnice se dostavljaju svakom od Korisnika 

sukladno udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta, osim ako se Korisnici na temelju sporazuma s 

ovjerenim potpisima ne dogovore drugačije te isti dostave Upravi groblja. 

(5) Za grobove pod naročitom zaštitom godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta plaća 

Općina Đurđenovac. 

 

Članak 17. 

 

Općina Đurđenovac će podmiriti polovicu predviđenog iznosa naknade za korištenje grobnog 

mjesta za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, koji se takvim smatra na temelju odredbi 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 

broj 121/17, 98/19 i 84/21). 

 

Članak 18. 

 

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta koristi se za namirenje dijela stvarno 

nastalih zajedničkih troškova na groblju (održavanja groblja, objekata na groblju, utroška vode, odvoza 

otpada, čišćenja pristupnih staza i zelenih površina i drugih troškova). 

 

IV. UKOP POKOJNIKA I ISKOPAVANJE I PRIJENOS POSMRTNIH OSTATAKA 

 

Članak 19. 

 

(1) Poslovi ukopa razumijevaju pripremu i uređenje grobnog mjesta i polaganje umrle osobe ili 

posmrtnih ostataka u grobno mjesto. 

(2) Organizacija ukopa obavlja se prema prethodno iskazanoj želji umrloga, njegove obitelji ili 

osobe koja organizira i podmiruje troškove ukopa. 

(3) Poslove ukopa na grobljima na području Općine Đurđenovac obavlja Uprava groblja. 

 

 

Članak 20. 

 

Za obavljanje poslova iz članka 19. ove Odluke Uprava groblja mora raspolagati sa: 

− odgovarajućim prostorijama i objektima, 

− prostorima sa rashladnim komorama, 

− uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa ili urne, 

− odgovarajuće opremljenim radnicima za poslove ukopa, 

− kolicima za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka do mjesta ukopa, 

− opremom, priborom i alatom za pripremu i obavljanje ukopa. 

 

Članak 21. 

 

(1) Ukop umrle osobe ili posmrtnih ostataka ne može se obaviti bez uredne dokumentacije 

sukladno propisima, prethodno dostavljene Upravi groblja. 



68 

 

(2) Ukopu umrle osobe ili posmrtnih ostataka moraju obavljati radnici Uprave groblja. 

(3) Poslije obavljenog ukopa, utvrđene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka unose se u Grobni 

očevidnik i registar umrlih osoba. 

 

Članak 22. 

 

(1) Iskop (ekshumacija) umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka može se obaviti: 

− na temelju zahtjev članova uže obitelji (supružnik i djeca), a radi premještaja u drugo grobno mjesto. 

Ako su članovi uže obitelji umrli prije osobe čiji se prijenos traži zahtjev, mogu podnijeti drugi srodnici 

prema redoslijedu utvrđenom zakonskim propisima o nasljeđivanju. 

− na temelju zahtjeva osobe koja je ovlaštena tražiti iskop na temelju pravomoćne sudske odluke, 

− po službenoj dužnosti na temelju odluke nadležnog tijela. 

(2) Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka obavljaju radnici Uprave groblja sukladno 

posebnim propisima. 

(3) Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka osobe umrle od posljedica zarazne bolesti 

može se dozvoliti protekom godine dana računajući od dana ukopa. 

(4) Iskopu umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka mogu nazočiti osobe koje su isti zatražile. 

 

 

V. VREMENSKI RAZMAK UKOPA 

 

Članak 23. 

 

(1) Ukop u popunjeni grob može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od zadnjeg ukopa. 

(2) Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica to grobno mjesto smatra se 

popunjenim tek kada se popune sve police te se ukop može obaviti tek nakon proteka 30 godina od 

prvog ukopa, pod uvjetom da su se stekli sanitarni uvjeti za sabiranje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka. 

(3) U grobna mjesta za urne, urna se može položiti bez obzira na to kada je položena prethodna 

urna. 

 

Članak 24. 

 

(1) Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta za pojedinačne ukope. 

(2) Za grobno mjesto za pojedinačne ukope ne može se izdati rješenje o pravu korištenja te služi 

za ukop nepoznatih osoba i osoba za koje troškove ukopa snosi Općina Đurđenovac po posebnim 

propisima ili nadležna socijalna ustanova. 

(3) Uprava groblja dužna je na groblju osigurati dovoljan broj grobnih mjesta za pojedinačne 

ukope iz stavka 1. i 2. ovog članka. 

(4) Korištenje grobnih mjesta za pojedinačne ukope određuje se na rok od 15 godina, a nakon 

isteka kojega roka grobna mjesta se prekapaju, a posmrtni ostaci umrlih ukapaju se u kosturnice. 

 

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 

 

Članak 25. 

 

(1) Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.  

(2) Pod održavanjem groblja, podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, javne rasvjete te zelenih i drugih površina unutar 

groblja. 

(3) Pod otpadom, u smislu ove Odluke, smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način 

naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled 

groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, 

a Korisnici grobnih mjesta nisu uklonili. 

(4) Održavanje groblja obavlja se u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o 

zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima. 
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Članak 26. 

 

Održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja financira se iz sredstava godišnje grobne 

naknade prema Programu održavanja groblja kojeg donosi Uprava groblja te iz sredstava komunalne 

naknade i u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće 

Općine Đurđenovac, kada se radi o projektima za koje su potrebna veća ulaganja, a savjetodavno tijelo 

načelnika općine utvrdi stvarnu potrebu za dodatnim financijskim sredstvima. 

 

Članak 27. 

 

Uprava groblja je obvezna groblje održavati kontinuirano i s poštovanjem prema ukopanim 

osobama, na način da groblje i prateće građevine sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, budu uredni 

i čisti te u funkcionalnom smislu ispravni. 

 

Članak 28. 

 

(1) Korisnik je dužan grobno mjesto i prostor oko njega urediti i održavati. 

(2) Uprava groblja dužna je pisanim putem upozoriti Korisnika ukoliko se ne brine o uređivanju 

i održavanju groba. 

 

Članak 29. 

 

(1) Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati nacionalne, vjerske ili moralne 

osjećaje niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 

(2) Korisnik je dužan na primjeren način označiti imena svih ukopanih osoba na grobnom 

mjestu. 

(3) Korisnici grobnih mjesta odlučuju o izgledu nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa, ali uz 

odobrenje Uprave groblja. 

(4) Uz grobna mjesta zabranjeno je bez dozvole Uprave groblja postavljati klupe i druge 

predmete. 

(5) Na grobna mjesta dozvoljeno je postavljati posude za cvijeće i odgovarajuće uređaje za 

sigurno paljenje svijeća. 

 

Članak 30. 

 

(1) Za izgradnju grobnih uređaja, grobnica ili izvođenje bilo kojih drugih građevinskih radova 

na grobnom mjestu, Korisnik grobnog mjesta dužan je od Uprave groblja ishoditi odobrenje za 

izvođenje radova. 

(2) Ukoliko Korisnik grobnog mjesta ne zatraži odobrenje iz stavka 1. ovog članka Uprava 

groblja će zabraniti rad na započetom poslu. 

(3) Radove iz stavka 1. ovog članka mogu izvoditi pravne ili fizičke osobe, poštujući obveze 

navedene u odobrenju za izvođenje radova. 

(4) Uz zahtjev za odobrenje za izvođenje radova, Korisnik je dužan predočiti skicu iz koje je 

razvidan izgled grobnog mjesta po završetku radova te su izražene dimenzije svih elemenata na 

grobnom mjestu, potpisanu od strane izabranog izvoditelja radova. 

(5) Pri izvođenju radova na izgradnji grobnih mjesta na groblju, izvoditelji su dužni pridržavati 

se odredaba ove Odluke i Odluke o pravilima ponašanja na groblju, kao i sljedećeg: 

− prije izvođenja radova izvoditelj i predstavnik Uprave groblja utvrđuju zapisnički stanje na terenu, 

− izvoditelji su dužni obavezno prekinuti radove u slučaju da se vrši ukop u blizini mjesta izvođenja 

radova do izvršenja ukopa, 

− radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu 

se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja, 



70 

 

− građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje 

radova i na način da se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju i građevini materijal u što 

kraćem roku izvoditelj je dužan ukloniti s groblja i ispred groblja, 

− u slučaju prekida radova, kao i prije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja gradilište i 

okolni prostor groblja dovesti u prijašnje stanje, 

− za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i 

staze te sredstva za prijevoz koje odredi Uprava groblja, 

− izvoditelji su dužni namjenski koristiti vodu iz vodovoda na groblju te je ne mogu upotrebljavati za 

pranje alata i strojeva, 

− prilikom izvođenja radova izvoditelji su dužni strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje 

su navedene u odobrenju i priloženoj skici, sukladno Pravilniku o grobljima 

− sva okolna grobna mjesta koja su od izvođenja radova uprljana ili oštećena, izvoditelj je dužan dovesti 

u prijašnje stanje, 

− radovi se moraju završiti u roku određenom u suglasnosti, 

− završetak radova izvoditelj je dužan prijaviti Upravi groblja, o čemu se sastavlja zapisnik. 

 

Članak 31. 

 

(1) Uprava groblja dužna je pisanim putem upozoriti Korisnike grobnih mjesta na obvezu 

zamjene ili popravka oštećenih pokrovnih ploča, spomenika i ostalih uređaja na grobnim mjestima, 

zbog dotrajalosti ili oštećenja, a za koja nije nadležna Uprava groblja. 

 

Članak 32. 

 

Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih 

grobnih mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop. 

 

Članak 33. 

 

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobnim mjestima koju prouzrokuju treće osobe. 

 

Članak 34. 

 

Općina Đurđenovac dužna je uređivati i održavati grobna mjesta koji su proglašeni 

spomenicima kulture, zatim grobna mjesta za pojedinačne ukope nepoznatih osoba te grobna mjesta u 

kojima su ukopani poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji se takvim smatraju temeljem 

odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 

novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji nemaju članova uže obitelji. 

 

 

VII. UPRAVLJANJE GROBLJEM 

 

Članak 35. 

 

Uprava groblja je obvezna grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara i s poštovanjem 

prema ukopanim osobama. 

 

Članak 36. 

 

(1) Uprava groblja dužna je propisati Pravila ponašanja na groblju. 

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka određuju se pravila ponašanja na groblju, vrijeme 

posjeta grobljima, vrijeme u koje se obavljaju ukopi, ponašanje koje se smatra zabranjenim na groblju, 

izvođenje radova i pružanje usluga na groblju od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba te postupanje 

s izgubljenim i nađenim stvarima na groblju. 
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Članak 37. 

 

Upravlja groblja mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju 

funkcionalne sposobnosti i na način kojim se iskazuje poštovanje prema svim umrlim osobama koje na 

groblju počivaju i prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće 

Općine Đurđenovac i Programu održavanja groblja kojeg donosi Uprava groblja. 

 

Članak 38. 

 

(1) Uprava groblja dužna je voditi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području 

jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke o grobnicama i grobnicama za urne, grobovima i 

grobovima za urne, Korisnicima grobova i grobnica te grobova i grobnicama za urne, osobama koje 

imaju pravo ukopa, svim promjenama i uzroku smrti. 

(2) Sastavni dio Grobnog očevidnika iz stavka 1. ovoga članka je položajni plan grobnih mjesta 

i grobnica. 

(3) Uprava groblja dužna je voditi i Registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te 

jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s naznakom gdje je ukopana. 

(4) Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba trajno se čuvaju, a nadzor nad njihovim vođenjem 

provodi tijelo općinske uprave nadležno za komunalne poslove. 

 

Članak 39. 

 

(1) Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala 

grobna mjesta. 

(2) Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Općini Đurđenovac rekonstrukciju, 

odnosno proširenje postojećeg ili gradnju novog groblja. 

 

VIII. NAPUŠTENA GROBNA MJESTA 

 

Članak 40. 

 

(1) Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se 

napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg 

ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu, sukladno Zakonu o grobljima 

(„Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i 89/17). 

(2) Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka moguće je pod 

uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim 

kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može 

slobodno raspolagati. 

 

Članak 41. 

 

(1) Oprema i uređaji grobnog mjesta za koje su ostvareni uvjeti iz članka 40. stavka 1. ove 

Odluke, a koju Korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno članku 40. stavcima 2. i 3. ove Odluke, 

vlasništvo su Uprave groblja kojima Uprava groblja može raspolagati na način ili da sa grobnog mjesta 

odstrani izgrađenu opremu i uređaje grobnog mjesta ili da grobno mjesto zajedno s opremom i 

uređajima uredi u svrhu daljnje dodjele (uređeno grobno mjesto). 

 

Članak 42. 

 

(1) Grobno mjesto koje je proglašeno spomenikom kulture te grobno mjesto u kojem su ukopani 

posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja grobna mjesta su ostvareni uvjeti za napušteno 

grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, ne mogu se proglasiti napuštenima sukladno 

odredbi članka 40. ove Odluke niti se njima može raspolagati u smislu odredbe članka 41. ove Odluke, 

već se ista održavaju i obnavljaju sukladno posebnim propisima. 
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(2) O održavanju i obnavljanju grobnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka brine Općina 

Đurđenovac. 

(3) O značenju povijesne osobe mišljenje daje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i 

Hrvatski institut za povijest. 

 

 

IX. NADZOR 

 

Članak 43. 

 

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši Uprava groblja. 

(2) U slučaju sporova između Korisnika i Uprave groblja, nadzor nad primjenom odredaba ove 

Odluke vrši tijelo općinske uprave nadležno za komunalne poslove. 

 

 

X. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 44. 

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 eura kaznit će se pravna osoba ili fizička osoba 

registrirana za obavljanje radova ako: 

− izvodi radove na groblju bez odobrenja iz članka 30. stavak 4. ove Odluke, 

− postupi suprotno odredbama iz članka 30. stavak 5. ove Odluke. 

(2) Novčanom kaznom od 100,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 45. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 eura kaznit će se fizička osoba koja: 

− postupa protivno odredbi članka 30. stavak 1. ove Odluke, 

− postupa protivno odredbama članka 28., 29. i 31. ove Odluke. 

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 46. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (“ Službeni glasnik“ 

Općine Đurđenovac, broj 4/00). 

 

Članak 47. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku“ Općine 

Đurđenovac. 

 

KLASA: 363-02/23-01/05 

URBROJ: 2158-17-01-23-2 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v.r. 
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2. Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. stavka 1. Statuta Općine (“Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, 

br. 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac na 10. sjednici održanoj 16. ožujka  2023. godine, 

donosi 

 

 

ODLUKU 

 O  DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU „RAD“ D.O.O. 

ĐURĐENOVAC NA OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA 

I ODRŽAVANJA GROBLJA 

 

Članak 1. 

 

 Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu „Rad“ d.o.o. Đurđenovac na Opće uvjete 

isporuke komunalnih usluga ukopa pokojnika i održavanja groblja. 

 

Članak 2. 

 

 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika sastavni su dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Opći uvjeti iz članka 1. ove Odluke bit će objavljeni u „Službenom glasniku“ Općine 

Đurđenovac i na mrežnim stranicama Općine Đurđenovac www. djurdjenovac.hr. 

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Đurđenovac. 

 

KLASA: 363-01/23-01/06 

URBROJ: 2158-17-01-23-3 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

R A D d.o.o.  za komunalne usluge 

 

ĐURĐENOVAC 

 

 

 

 

 

 



74 

 

OPĆI UVJETI ISPORUKE 

komunalne usluge ukopa pokojnika i održavanja groblja 

 

 

 

Đurđenovac, ožujak 2023. godine. 
 

 
 

Temeljem članaka 30. i 133. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br.68/18., 110/18. i 

32/20) članka 295. Zakona o obveznim odnosima („NN“ br.35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 

126/21., 114/22., i 156/22 ), Zakona o grobljima („NN“br.19/98.,50/12. i 89/17), članka 3. Odluke o 

grobljima (Službeni glasnik Općine Đurđenovac br. 01/23) i čl. 18. Izjave Društva Uprava Rada d.o.o.  

Đurđenovac, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Đurđenovac danu na sjednici održanoj 

dana 10.03.2023. g. donosi 

 

OPĆE UVJETE ISPORUKE 

komunalne usluge ukopa pokojnika i održavanja groblja 

 

 

                                                             I.OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i održavanja groblja ( u daljnjem 

tekstu: Opći uvjeti ) određuju se: 

- međusobni odnosi između isporučitelja usluga i korisnika grobljanskih usluga za groblja u 

naseljima Đurđenovac, Beljevina, Bokšić, Šaptinovci, Klokočevci, Našičko Novo Selo, 

Teodorovac, Pribiševci, Bokšić Lug kojima isporučitelj obavlja navedenu djelatnost; 

- prava i obveze korisnika usluge; 

- prava i obveze isporučitelja usluge; 

- osnovni tehnički uvjeti isporuke; 

- način obračuna i plaćanja isporuke, te otklanjanja pogrešaka u obračunu; 

- uvjeti za ograničenje ili obustavu isporuke usluge; 

- neovlašteno korištenje usluga. 

 

II. ODREĐIVANJE POJMOVA 

  

Članak 2. 

 

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena važećim Zakonom o grobljima, 

Pravilnikom o grobljima, Odlukom o grobljima i ovim Općim uvjetima: 

 

1. Isporučitelj grobljanskih usluga  - na području Općine Đurđenovac grobljima upravlja RAD 

d.o.o. Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 6 ( u daljnjem  tekstu: Isporučitelj) , 

2. Korisnik grobnog mjesta – fizička osoba s pravom korištenja grobnog mjesta nakon dodjele 

grobnog mjesta na korištenje uz uvjet da ga održava i plaća godišnju grobnu naknadu ( u 

daljnjem tekstu: Korisnik ), 

 

3. vlasnik groba – vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Općina Đurđenovac. 

Fizičke osobe mogu biti Korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnih uređaja, 

 

4. grobljanske usluge – podrazumijevaju dodjelu grobnog mjesta na korištenje, usluge ukopa i 

prodaju izgrađenih grobnih mjesta do faze oblaganja kamenom, 
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5. godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta – naknada  koja se plaća za održavanje 

zajedničkih dijelova groblja, 

 

6. naknada kod dodjele grobnog mjesta – naknada koju Korisnik plaća kod dodjele grobnog 

mjesta na korištenje, 

 

7. groblje  - ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i 

komunalna infrastruktura, 

 

8. grobna polja – više grobnih redova s pristupnim stazama, 

 

9. grobni redovi – niz grobnih mjesta ( grobovi ) 

 

10. bruto površina grobova – neto površina grobnog mjesta uvećana za razmak između grobnih 

mjesta, 

 

11. neto površina grobova – parcela grobnog mjesta ( groba ), 

 

12. nadgrobni uređaj – spomenik i pokrovna ploča, 

 

13. slobodno grobno mjesto – grobno mjesto kojega se Korisnik odrekao potpisivanjem Izjave o 

odricanju grobnog mjesta u korist Isporučitelja, 

 

14. napušteno grobno mjesto – grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 

godina, te se može ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od zadnjeg 

ukopa u grob, odnosno, 30 godina od zadnjeg ukopa u grobnicu, 

 

15. ukop – polaganje posmrtnih ostataka u grobno mjesto, 

 

16. ceremonija pogreba – posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice, a 

završava ukopom u grobno mjesto, 

 

17. izjava o odricanju grobnog mjesta u korist Isporučitelja – izjava kojom se Korisnik odriče 

grobnog mjesta, odnosno besplatno prenosi pravo korištenja na Isporučitelja, 

 

18. potvrda  o posjedovanju grobnog mjesta – potvrda koju izdaje Isporučitelj u svrhu provođenja 

ostavinskog postupka nakon smrti Korisnika grobnog mjesta, 

19. prijava za izgradnju grobnice, groba s okvirom ili adaptaciju grobnog mjesta – prijava koju 

podnosi Korisnik grobnog mjesta Isporučitelju ukoliko ima namjeru izgrađivati grobno mjesto, 

 

20. pravo korištenja – šire je od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa i pravo raspolaganja 

grobnim mjestom, 

 

21. rješenje o nasljeđivanju -  rješenje koje donosi Općinski sud ili javni bilježnik u ostavinskom 

postupku nakon smrti Korisnika grobnog mjesta i koje je između ostalog, mjerodavno za 

prijenos prava korištenja grobnog mjesta sa Korisnika na nasljednika, 

 

22. ugovor o ustupanju grobnog mjesta – ugovor u pisanom obliku ovjeren kod javnog bilježnika 

kojim Korisnik grobnog mjesta pravo korištenja prenosi na treću osobu, 

 

23. održavanje groblja – uređenje i održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa 

umrlih, održavanje uređaja i instalacija, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i 

zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na grobljima.  
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III. UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU ISPORUČITELJA I KORISNIKA 

 

Članak 3. 

 

Isporuka grobljanskih usluga zaključuje se ovjerom Narudžbenice te izdavanjem računa za izvršene 

usluge Korisniku prema važećem Cjeniku usluga. 

Specifikacijom vrste aktivnosti u narudžbenici definiraju se potrebni radovi za izvršenje grobljanske 

usluge. 

Isporučitelj je obavezan, na zahtjev Korisnika, uručiti Opće uvjete bez naknade. 

Korisnik se obvezuje izvršiti plaćanje Računa u definiranom roku. 

 

IV. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA 

 

Članak 4. 

 

Prava i obveze Isporučitelja regulirane su s Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima, Odlukom 

o grobljima, Pravilnikom ponašanja na grobljima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima iz ove 

djelatnosti. 

Članak 5. 

 

Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba ( „NN“ 143/98.). 

 

Članak 6. 

 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 

obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba ( „NN“ br.23/94.) 

 

Članak 7. 

 

Prijava za ukop može se obaviti svakog radnog dana od 07-15 sati na adresi Isporučitelja uz pismenu 

ovjeru narudžbenice. Obavezan dokument uz prijavu ukopa je Dozvola za ukop izdana od ovlaštenog 

liječnika. Najava ukopa može se obaviti telefonom na broj 031601516 u redovno radno vrijeme, a u 

neradno vrijeme na broj mobitela 0916020180. 

 

Članak 8. 

 

Detalji vezani uz sam pogreb dogovaraju se sa Isporučiteljem dan prije pogreba u redovno radno vrijeme 

od 07:00 do 15:00 sati. Vrijeme pogreba određuje Isporučitelj u dogovoru sa Korisnikom. Redoslijed 

pogreba određuje se redoslijedom prijave smrti. 

Ukopi se obavljaju radnim danom u toku radnog vremena od 07:00 do 15:00 sati, a iznimno izvan 

radnog vremena, subotom nedjeljom i praznikom uz povećanje cijene ukopa prema Cjeniku. 

 

Članak 9. 

 

Isporučitelj određuje slobodna grobna mjesta za ukop preminule osobe prema rasporedu mjesta 

utvrđenom u planu groblja, ako Korisnik nema grobno mjesto u posjedu. Ako Korisnik posjeduje 

grobno mjesto, ukop se obavlja na tom mjestu. Ceremonija pogreba može biti vjerskog karaktera sa 

svećenikom, vjerskim obredom i vjerskim simbolima ili bez svećenika i vjerskih simbola, samo u krugu 

obitelji. 

 

Članak 10. 

 

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobnom mjestu počinjenu od strane nepoznatog 

počinitelja, već je dužan postupiti prema Odluci o grobljima. Odgovornost  Isporučitelja postoji samo 

u slučaju počinjenja greške od njegove strane. 
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V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA 

 

Članak 11. 

 

Obveza korištenja grobljanske usluge započinje trenutkom stjecanja prava korištenja dodjelom grobnog 

mjesta na korištenje ili prenošenjem prava korištenja grobnog mjesta 

nakon smrti korisnika na nasljednika, Rješenjem o nasljeđivanju, kao i prenošenjem prava korištenja 

Ugovorom o ustupanju grobnog mjesta trećoj osobi ili izjave Korisnika. 

 Dan izdavanja računa za grobljanske usluge: 

- dodjela grobnog mjesta na korištenje 

- godišnja grobna naknada za tekuću godinu 

- usluge ukopa 

- prodaja izgrađenog grobnog mjesta do faze oblaganja kamenom 

- ostale grobljanske usluge 

smatra se danom stjecanja prava korištenja i prava ukopa u grobno mjesto. 

 

Dan stjecanja pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju, kao i dan potpisa Ugovora o ustupanju grobnog 

mjesta trećim osobama smatraju se danom prenošenja prava korištenja na novog korisnika. 

 

Korisnici iz stavka 3. ovog članka obvezni su u roku 30 dana dostaviti Isporučitelju presliku Rješenja 

o nasljeđivanju ili Ugovora o ustupanju grobnog mjesta, kao i sve promjene koje se odnose na promjenu 

adrese na koju se šalju računi i druge relevantne podatke koji utječu na međusobne odnose u isporuci i 

korištenju usluge. 

 

Ako se po ostavinskoj raspravi jedno grobno mjesto prenosi na više nasljednika, nasljednici su dužni 

izjavom kod javnog bilježnika odrediti koji će se od nasljednika upisati u grobljansku evidenciju kao 

korisnik.  

Izjava ne isključuje pravo korištenja i pravo ukopa. 

 

Članak 12. 

 

Korisnik je obavezan pravodobno podnijeti zahtjev za uređenje, adaptaciju ili dogradnju groba ukoliko 

ima namjeru obavljati bilo koje navedene aktivnosti na grobnom mjestu. 

Odobrenje za navedene radove izdaje Isporučitelj nakon što Korisnik podmiri obavezu plaćanja 

naknade određene za  radove koji se izvode na grobu. 

Do podnošenja zahtjeva za radove na grobu Korisnik mora imati podmirene sve prethodne obaveze 

prema Isporučitelju, u protivnom, zahtjev mu se ne prihvaća. 

 

Članak 13. 

 

Sve zahtjeve Korisnik podnosi Isporučitelju u sjedištu Isporučitelja, u Đurđenovcu, Trg dr. Franje 

Tuđmana 6, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.  

 

Korisniku se omogućava da naknadu za isporučenu uslugu plati na blagajni, u sjedištu Isporučitelja, u 

Đurđenovcu, Trg dr. Franje Tuđmana 6. ili bezgotovinskim plaćanjem na žiro-račun Društva. 

 

Članak 14. 

 

Ako se korisnik namjerava odreći grobnog mjesta u korist Isporučitelja, dužan je dati pismenu Izjavu o 

odricanju grobnog mjesta u korist Isporučitelja. 

 

Grobno mjesto kojeg se Korisnik odriče u korist Isporučitelja uvesti će se u grobljansku evidenciju pod 

kategoriju slobodnih mjesta, a Korisnik za tu aktivnost ne dobiva nikakvu financijsku naknadu. 
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VI.OSNOVNI I TEHNIČKI UVJETI IZGRADNJE I PRODAJE GROBOVA 

 

Članak 15. 

 

Neto površina grobnog mjesta, koja predstavlja površinu groba ne smije prelaziti sljedeće dimenzije: 

Neto dimenzija jednostrukog grobnog mjesta : 120 x 240 

Neto dimenzija dvostrukog grobnog mjesta  : 200 x 240 

 

VII. UVJETI ZA OGRANIČENJE ILI OBUSTAVU ISPORUKE USLUGE 

 

Članak 16. 

 

Korisnik je dužan pridržavati se pravila korištenja grobnog mjesta koja postavlja Isporučitelj i ne smije 

vršiti određene radnje bez odobrenja Isporučitelja. 

Postavljanje klupa za sjedenje oko grobnog mjesta nije dozvoljeno kao niti sadnja cvijeća i zelenila na 

grobu bez konzultacija sa Isporučiteljem. 

Ukoliko Korisnik postupa suprotno stavku 2. ovog članka, Isporučitelj ima pravo ukloniti navedeno. 

 

Članak 17. 

 

Klesarski radovi mogu se izvoditi isključivo radnim danom od 7,00 – 17,00 sati. 

Iznimno, u vrijeme trajanja pogreba, izvođači radova dužni su prekinuti sve radove do završetka 

ceremonije pogreba. 

Izvođač radova dužan je poštovati  i postupiti prema Odluci o grobljima. 

 

VIII.  NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE, PLAĆANJA  I OTKLANJANJA POGREŠAKA U 

OBRAČUNU 

 

Članak 18. 

 

Način obračuna naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje provodi se na temelju podnošenja 

zahtjeva. 

Korisnik plaća grobljansku uslugu ovisno o vrsti grobljanske usluge. 

Grobljanske usluge za dodjelu grobnog mjesta i godišnju grobnu naknadu. 

Cijene grobljanskih usluga utvrđene su Cjenikom grobljanskih usluga i odnose se na sva groblja u 

naseljima Općine Đurđenovac. 

Cijene uvećavaju se: 

- za 25% ako se iste usluge obavljaju izvan radnog vremena (ako Isporučitelj zbog organizacije posla 

definira vrijeme sahrane na koje korisnik ne može utjecati, korisniku se neće obračunati uvećanje cijene) 

- za 50% ako se iste usluge obavljaju subotom, nedjeljom i praznikom. 

 

Članak 19. 

 

Korisnik može kupiti grobno mjesto prije nastupa smrti osobe koja se ukapa ili nakon nastupa smrti 

preminule osobe.  

Isporučitelj grobljanskih usluga određuje lokaciju kupljenog grobnog mjesta. Cijena grobnog mjesta 

ovisi o adresi Korisnika, područje Općine Đurđenovac te naselja Lila, Ribnjak i Vučjak Feričanački 

najmanje dvije godine prije izdavanja rješenja o korištenju grobnog mjesta ili izvan tog područja, o 

određena je Cjenikom. 

Postoji mogućnost kupoprodaje ili darivanja grobnog mjesta između Korisnika uz odobrenje 

Isporučitelja i provedene evidencije u bazi korisnika. 

 

Članak 20. 
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RAD d.o.o. Đurđenovac će korisnicima grobnih mjesta na svim grobljima u naseljima Općine 

Đurđenovac dostavljati račun za grobnu naknadu najkasnije do 30.10. tekuće godine, a korisnici su isti 

dužni uplatiti na temelju ispostavljene uplatnice Isporučitelja do 31.12. tekuće godine. 

Račun za obavljenu grobljansku uslugu ili uplatnica sadrži podatke o Isporučitelju, o  Korisniku, vrsti 

grobljanske usluge, te cijenu usluge prema Cjeniku grobljanskih usluga. 

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu grobljansku uslugu, Korisnik je dužan o tome odmah, a 

najkasnije u roku 15 dana od dana dostave računa ili uplatnice, izvijestiti Isporučitelja. 

 

IX. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE USLUGA 

 

Članak 21. 

 

Kupnja grobnog mjesta nije dozvoljena u svrhu preprodaje. 

Preprodajom se smatra prenošenje prava korištenja na treću osobu u roku do 5 godina od kupnje 

grobnog mjesta. 

Korisnik grobnog mjesta ne može poduzimati nikakve radnje na grobnom mjestu bez znanja i odobrenja 

Isporučitelja što podrazumijevanje podnošenje zahtjeva, plaćanje naknade i dobivanje potvrde o 

planiranim aktivnostima. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“, na mrežnim stranicama 

Općine Đurđenovac i Isporučitelja, te na oglasnoj ploči Isporučitelja. 

Opći uvjeti stupaju na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga 

Isporučitelja iz siječnja 2015. godine. 

 

 

DIREKTOR: 

 

Oliver Abičić, dipl. oec., v.r. 
 

 

 

 

 
3. Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine" br. 84/21) 

te članka 31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br. 2/21.,9/21. ), 

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na  10. sjednici održanoj 16. ožujka 2023.  donijelo je  

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC 

  

Članak 1. 

 

U preambuli Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br. 1/22) mijenjaju se riječi “te 

članka 29. Statuta Općine Đurđenovac“ koje sada glase :“ te članka 31. Statuta Općine Đurđenovac“. 

 

Članak.2 
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U Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br. 1/22) u članku 15. dodaje se  stavak 7. i glasi: 

„Davatelj usluge odredio je lokaciju reciklažnog dvorišta u Đurđenovcu gdje se može osigurati 

obrada glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 19. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br. 1/22): 

 

- stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika javne usluge razvrstanog u kategoriju 

korisnika kućanstvo iznosi 9,29 eura.“ 

 

- stavak 5. mijenja se i glasi: 

„Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika javne usluge razvrstanog u kategoriju 

korisnika koji nije kućanstvo iznosi 38,00 eura.“ 

 

Članak 4. 

 

  Članak 39. mijenja se i glasi 

 

„ Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge kojima se potiče korisnika javne usluge da odvojeno predaje 

biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog 

komunalnog otpada te da kada je to primjenjivo kompostira biootopad, utvrđuju se kako slijedi: 

 

- korisnik kućanstvo sa jednim članom kućanstva ili kada se nekretnina koristi 

povremeno cijena obvezne minimalne javne usluge umanjuje se za 4,00 eura mjesečno i iznosi 

5,29 eura, 

 

- korisnik javne usluge koji nije kućanstvo i na jednom obračunskom mjestu proizvodi manju 

količinu otpada, te koristi spremnik za miješani komunalni otpad volumena manjeg od 1.100 l, 

cijena obvezne minimalne javne usluge umanjuje se za 19,00 eura i iznosi 19,00 eura.“ 

 

Članak 5. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Đurđenovac.  

 

KLASA: 351-01/23-01/05 

URBROJ: 2158-17-02-23-3 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 

 

             

 

4. Temeljem članka 32. Odluke o priznanjima Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik“ Općine 

Đurđenovac, broj  6/05. i 1/09.) i članka 31. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik“ Općine 

Đurđenovac", br. 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 

2023. godine,  donosi 
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ODLUKU O DODJELI 

PRIZNANJA OPĆINE ĐURĐENOVAC 

 

Članak 1. 

 

Dodjeljuju se priznanja Općine Đurđenovac kako slijedi : 

 

1. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Ivanu Cinkušu iz Beljevine, Lj. Gaja 23a za dobrovoljno 

davanje krvi 104 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

2. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Dariju Buha iz Đurđenovca, Radnička 23 za dobrovoljno 

davanje krvi 77 puta  s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti  i spasiti mnoge živote. 

3. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Ivici Kardošu iz Beljevine, Ljudevita Gaja 53 za dobrovoljno 

davanje krvi 76 puta  s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti  i spasiti mnoge živote. 

4. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Stjepanu Mezaku iz Beljevine, Šumska 17c za dobrovoljno 

davanje krvi 75 puta  s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti  i spasiti mnoge živote. 

               Visina novčanog iznosa Nagrade iznosi 66,36 EUR. 

 

5. "Povelja humanosti" Senadu Petroviću iz Đurđenovca, Ivana Gundulića 139, za dobrovoljno 

davanje krvi 51 puta s  kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku“ 

Općine Đurđenovac. 

 

KLASA: 061-01/23-01/01 

URBROJ: 2158-17-01-23-3 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v.r. 

     
 

 

 

5. Temeljem članka  31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  10. sjednici održanoj 16. ožujka  2023.  

godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IMENOVANJU SPORTSKOG CENTRA U ĐURĐENOVCU 

 

 

I. 

 

Sportski kompleks smješten na k.č.br. 720/2, 721 i 722 k.o. Đurđenovac, a koje čine nogometna 

igrališta, rukometna igrališta, zgrada nogometnog kluba, zgrada kuglane s dvorištem i teniski tereni 

imenuju se zajedničkim imenom Sportski centar „Ivica Kovač – Kljova“ 
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II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenom glasniku“ Općine 

Đurđenovac. 

 

KLASA: 620-01/23-01/02 

URBROJ: 2158-17-01-23-1 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 

 

 

 

6. Temeljem članka  31.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i  9/21.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  10.  sjednici održanoj 16. ožujka 2023.  

godine, donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU  

DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA  

KOMUNALNOG OTPADA ZA 2022. GODINU 

 

 

I. 

 

Usvaja se  Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2022. 

godinu, tvrtke Rad d.o.o. Đurđenovac. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac. 

 

KLASA: 351-01/23-01/04 

URBROJ: 2158-17-01-23-3 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med. v. r. 

 

 

7. Temeljem članka  31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na  10. sjednici održanoj 16. ožujka 2023.  

godine, donijelo je 

 

 

 

ZAKLJUČAK  

O USVAJANJU INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI NA 

PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2022. GODINU 
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I .  

 

Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Đurđenovac za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak bit će  objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac. 

 

 

KLASA: 210-01/23-01/01 

URBROJ:2158-17-01-22-3 

Đurđenovac,  16. ožujka 2023. 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 

 

 

 

8. Temeljem članka  31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  10. sjednici održanoj 16. ožujka  2023.  

godine, donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU  IZVJEŠĆA O RADU  

I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA HRVATSKE KNJIŽNICE 

 I ČITAONICE ĐURĐENOVAC ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac za 

2022. godinu. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac. 

 

KLASA: 611-01/23-01/03 

URBROJ: 2158-17-01-23-3 

Đurđenovac, 16. ožujka 2023. 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 
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9. Temeljem članka  31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  10. sjednici održanoj 16. ožujka  2023.  

godine, donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  

DJEČJEG VRTIĆA „JAGLAC“ ĐURĐENOVAC 

 ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE 

 

 

I. 

 

Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 
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