
 
 
 
Na temelju čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18).,Odluke općinskog 
vijeća općine Drenovci o komunalnim djelatnostima, Klasa: 022-01/19-01/165, Urbroj: 
2212/05-19-01, od 15.veljače 2019. Uprava društva Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti, 
Toljani 1, Drenovci, kao Isporučitelj komunalne usluge, (dalje u tekstu:Isporučitelj 
komunalne usluge) donosi ove: 
 
 

 

OPĆE  UVJETE  ISPORUKE  KOMUNALNE  USLUGE  UKOPA  POKOJNIKA 

UNUTAR  GROBLJA  NA  PODRUČJU  OPĆINE  DRENOVCI 
 
 
 
 
UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja 

određuju međusobni odnosi između Isporučitelja komunalne usluge i Korisnika komunalne 
usluge na području općine Drenovci  na  kojem Isporučitelj obavlja navedenu uslužnu 

komunalnu djelatnost temeljem Odluke općinskog vijeća općine Drenovci o povjeravanju 
obavljanja ove uslužne komunalne djelatnosti Isporučitelju komunalne usluge. 
 

 

Članak 2. 

 
Isporučitelj komunalne usluge ukopa pokojnika  : Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti, 
Toljani 1, Drenovci koji ovu komunalnu uslugu obavlja na cijelom području općine Drenovci 
u naseljima Drenovci, Đurići, Posavski Podgajci,Račinovci i Rajevo Selo. 
  
Korisnici uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika  su pravne i fizičke osobe koje 
trebaju uslugu ukopa pokojnika.. Usluga ukopa obuhvaća poslove specificirane cjenikom 
pogrebnih usluga od preuzimanje umrle osobe do ukopa pokojnika na mjesnom groblju na 

području općine Drenovci. 
  
Uslugu kremiranja Isporučitelj komunalne usluge izravno ne obavlja, ali je dužan izvršiti 

ukop urne na zahtjev Korisnika komunalne usluge. 
 
 
 
 
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE 

USLUGE  UKOPA  POKOJNIKA 
 

 

Članak 3. 

 

Isporučitelj komunalne usluge obavlja uslugu ukopa pokojnika sukladno: Zakonu o 
grobljima, Pravilniku o grobljima, Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih 
osoba, Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih 
osoba, Pravilniku o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Odluke 



općinskog vijeća općine Drenovci o upravljanju grobljima na području općine Drenovci i 
ovih Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. 
 

Članak 4. 

 
Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge Isporučitelja komunalne usluge na način i pod 
uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima. 
 

Korisnik usluge koji treba uslugu ukopa,  podnosi  Isporučitelju komunalne usluge zahtjev za 

ugovaranje usluge ukopa sa svim potrebnim podacima potrebnim za sklapanje ugovora o 

isporuci komunalne usluge ukopa.  

 

Na temelju potpisanog ugovora, korisnik usluge prihvaća predočene uvjete i cjenik pogrebnih 

usluga stavljen na uvid Korisniku usluge od strane Isporučitelja komunalne usluge. 

Obrazac zahtjeva za ugovaranje usluge ukopa sastavni je dio ovih Općih uvjeta. 
 

Nakon predaje zahtjeva Isporučitelj komunalne usluge započet će sa organizacijom 

preuzimanja umrle osobe na mjesnom groblju. 

 

Prilikom preuzimanja umrle osobe, Korisnik usluge dužan je  Isporučitelju komunalne usluge 

predati Dozvolu za ukop umrle osobe izdane od strane ovlaštenog mrtvozornika.  
 

Uviđaj grobnog mjesta za ukop pokojnika u pravilu se utvrđuje dan prije ukopa  na mjesnom 

groblju između predstavnika Isporučitelja komunalne usluge i Korisnika usluge. Iznimno, 

zbog nepredviđenih okolnosti,grobno mjesto može se utvrditi i na dan pogreba najkasnije do 
8 sati. 

  
Vrijeme pogreba utvrđuje se dogovorom između Isporučitelja komunalne usluge i Korisnika 

usluge. 

  
Isporučitelj komunalne usluge dužan je pažljivo postupati sa imovinom Korisnika usluge, te 

uslugu ukopa pokojnika obaviti dostojanstveno s poštovanjem osjećaja i načela pijeteta prema 
pokojniku, obitelji pokojnika i mjesnim običajima. 
 

 Prije početka radova (dizanja pokrovne ploče ili iskopa) Isporučitelj komunalne usluge je 
dužan  pregledati grobno mjesto i susjedne grobove kako pri izvršenju usluge ukopa 
pokojnika ne bi dolazilo do oštećenja susjednih grobova i nastanka štete. 
 

 

Članak 5. 

 

Isporučitelj komunalne usluge dužan je staviti na raspolaganje Korisniku usluge mrtvačnicu u 
vremenu  od 0-24 sata, sve dane u tjednu. 
  
Za obavljanje ukopa Isporučitelj komunalne usluge dužan je osigurati radnike za prijem 
pokojnika u mrtvačnicu, za  vršenje iskopa grobnog mjesta,prijevoz pokojnika od mrtvačnice 
do grobnog mjesta,  spuštanja pokojnika u grob, te naknadno formiranje grobnog mjesta.  
  
Ukop umrle osobe u pravilu se obavlja nakon 24 do 48 sati od nastupa smrti. i datuma 

određenog u  dozvoli za ukop umrle osobe. 

  
U iznimnim situacijama ukop se može obaviti i nakon 48 sati, (zbog nedjelje, praznika, 
blagdana ili na zahtjev Korisnika usluge) a tada se  pokojnik obvezno smještava u komoru. 
 



Članak 6. 

 

Korisnik usluge ima pravo  Isporučitelju komualne  usluge podnijeti pisani prigovor na 
izvršenu uslugu najkasnije u roku 48 sati od izvršene usluge.   
  
Isporučitelj komunalne usluge dužan je razmotriti pisani prigovor Korisnika usluge odmah a 

najkasnije u roku 48 sati  od podnijetog prigovora . 
 

Ukoliko se utvrdi da je prigovor osnovan, Isporučitelj komunalne usluge, će ispraviti grešku, 
ili nadoknaditi štetu na imovini Korisnika usluge. 

 
 

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE 
 

 

Članak 7. 

 

Nakon ukopa Isporučitelj komunalne usluge dužan je obračunati izvršenu uslugu,Korisniku a 
sve na temelju važećeg cjenika pogrebnih usluga kojeg je Isporučitelj  komunalne usluge 
stavio na uvid Korisniku usluge prilikom sastavljanja obrasca za ugovaranje usluge ukopa 
pokojnika. 
  
Korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana platiti izvršenu uslugu Isporučitelju usluge na 
osnovu obračuna i računa na blagajni u sjedištu Isporučitelja komunalne usluge. 
  
Ukoliko Korisnik usluge ne plati dužni iznos, dostavit će mu se na kućnu adresu račun za 

obavljenu uslugu s rokom plaćanja  od 15 dana. U slučaju da korisnik usluge ne plati izvršenu 
uslugu, Isporučitelj će pokrenuti postupak prisilne naplate svojih potraživanja sukladno 
zakonskim propisima. 

 

Članak 8. 

 

Korisnici usluge plaćaju uslugu na temelju važećeg cjenika pogrebnih usluga. 
  
Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik usluga ukopa pokojnika i za svaku njegovu 
izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost načelnika općine Drenovci. 
  
Načelnik općine dužan se očitovati u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za 
pribavljanje prethodne suglasnosti, a ako se načelnik ne očituje u roku od 60 dana smatra se 

da je suglasnost dana. 

 

 

Članak 9. 

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasilu općine Drenovci, na njezinim mrežnim 
stranicama, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja komunalne usluge. 
 

Članak 10. 

 

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu dana  15.veljače 2019. godine 
 
 

                                                                                                 Direktor: 

                                                                              Branimir  Filipović,mag.ing.agr.



 


