
              
        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

              VLASTITI POGON 

 

Klasa: 363-04/22-01/08 

Urbroj: 2158-30-04-22-05 

Podgorač, 05. srpnja 2022. 
 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 

110/18. – Odluka USRH i 32/20.), Vlastiti pogon Općine Podgorač Općine Podgorač, kao Isporučitelj 

komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Podgorač, uz prethodnu suglasnost Općinskog 

vijeća Općine Podgorač, donosi slijedeće 

 

 

OPĆE UVJETE  

 
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE 

 UKOPA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine 

Podgorač (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, 

međusobna prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge te način obračuna i plaćanja 

komunalne usluge. 
 
 

II. ODNOSI IZMEĐU ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE 

Članak 2. 

 

Ugovor o isporuci komunalne usluge ukopa smatra se sklopljenim po zahtjevu Korisnika za 

isporuku usluge ukopa. 

Podnošenjem zahtjeva iz prethodnog stavka Korisnik prihvaća ove Opće uvjete u cijelosti. 

Isporučitelj je obvezan na zahtjev Korisnika, bez naknade, uručiti mu ove Opće uvjete. 

Korisnik je dužan platiti Isporučitelju cijenu za isporučenu uslugu ukopa pokojnika po 

ispostavljenom računu, a u skladu sa Cjenikom usluge. 
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III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE 

 

Članak 3. 

 

Međusobna prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge regulirane su Zakonom 

o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98., 50/12. i 89/17.) i drugim posebnim propisima kojima se 

određuju prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge. 

Članak 4. 

 

Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s 

posebnim propisima, a sukladno članku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.). 

Članak 5. 

 

Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o vođenju 

grobnog očevidnika i registra umrlih osoba ( „Narodne novine“, broj 143/98.). 

 

Članak 6. 

 

Groblja na području Općine Podgorač su: 

 
1. Groblje u Podgoraču – „Groblje Sv. Nikole“, 

2. Groblje u Stipanovcima - „Groblje Svih Svetih“, 

3. Groblje u Kršincima - „Groblje Sv. Ane“, 

4. Groblje u Ostrošincima - „Groblje Sv. Josipa“, 

5. Groblje u Razbojištu - „Groblje Sv. Ivana“, 

6. Groblje u Bijeloj Lozi - „Groblje Male Gospojine“, 

7. Groblje u Poganovcima - „Groblje Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka“,    

8. Katoličko groblje u Budimcima – „Groblje Presvetog Trojstva“, 

9. Pravoslavno groblje u Budimcima – „Groblje Tihi gaj“. 

 

Općina Podgorač je vlasnik svih groblja na području Općine Podgorač. 

 

Članak 7. 

 

Prijava za ukop može se obaviti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati osobnim 

dolaskom Korisnika usluge u Općinu Podgorač na adresu Podgorač, Trg P. Pejačevića 2. 

Prijava za ukop nedjeljom, blagdanom i neradnim danom može se obaviti isključivo putem 

poziva na mobitel dežurnog djelatnika za sahrane. 

Termin pogreba određuje se u dogovoru sa osobom koja organizira sahranu (rodbina i drugi) 
prema raspoloživim terminima. 

Članak 8. 

 

Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s 

Isporučiteljem osobnim dolaskom Korisnika u Općinu Podgorač na adresu Podgorač, Trg P. Pejačevića 2. 

Dodjela grobnih mjesta se vrši sukladno raspoloživim mjestima.  

Vlastiti pogon Općine Podgorač daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o 

tome donosi rješenje. 
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U dodjeljivanju grobnog mjesta na korištenje ne može biti diskriminacije u pogledu 

nacionalnosti ili vjeroispovijesti. 

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se jednokratna naknada. 

Za korištenje grobnog mjesta Korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu. 

Članak 9. 

 

Grobna mjesta se dodjeljuju prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način da 

se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji ispuniti želja Korisnika, ako je u skladu s trenutnim stanjem slobodnih 

grobnih mjesta. 

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku potrebe za ukopom. 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim osobama 

ili članovima obitelji ako se namjerava graditi grobnica, kapelica ili odgovarajući spomenik.    

Grobnice se mogu dodijeliti i prije nastale potrebe za ukopom. 

Članak 10. 

 

Vlastiti pogon Općine Podgorač vodi brigu o izgradnji, održavanju i čistoći groblja. 

Groblje mora biti ograđeno i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno. 

Članak 11. 

 

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim. 

Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje. 

Natpisi nad grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti 

na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 

Vlastiti pogon Općine Podgorač može pozvati Korisnika da neuredno i zapušteno grobno 

mjesto održava urednim. 

Ako unatoč pozivu Korisnik ne uredi grobno mjesto, Vlastiti pogon Općine Podgorač uredit 

će ga na trošak Korisnika. 

Članak 12. 

 

Pogrebi se obavljaju svaki radni dan i to: 

 

- od 01. listopada do 31. ožujka -  u vremenu od 10,00 do 16,00 sati, 

- od 01. travnja do 30. rujna -  u vremenu od 09,00 do 18,00 sati. 

 

Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.  

Iznimno, u posebnim slučajevima, Vlastiti pogon može odobriti sahranu i nedjeljom i 

blagdanom. 

Obred pogreba obavlja se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje 

troškove ukopa. 

Na obredu ukopa ne smije se remetiti javni red i mir niti izazivati nacionalnu i vjersku 

netrpeljivosti. 
 

Članak 13. 

Posljednji ispraćaj pokojnika započinje dolaskom rodbine i prijatelja na groblje prema 

dogovoru s Isporučiteljem najkasnije 30 minuta prije ugovorenog termina sahrane. 
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Članak 14. 

 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) 

i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i 

iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje 

opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba ("Narodne novine", broj 

116/18.). 

 

Članak 15. 

 

Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih i sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa 

te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebno je pismeno odobrenje Vlastitog 

pogona. 

  Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno 

propisu o građenju. 

Članak 16. 

 

Preinaka grobova i nadgrobnih spomenika nakon izvršenog ukopa vrši se uz suglasnost 

Vlastitog pogona Općine Podgorač. 

Građevinski i slični radovi na groblju mogu se obavljati samo u radne dane i u vrijeme koje 

odredi Vlastiti pogon Općine Podgorač. 

Svi radovi na groblju moraju biti u skladu s propisima o građenju, sanitarnim i tehničkim 

propisima i planom rasporeda grobova. 

 

Članak 17. 

 

Pravne osobe, ovlašteni obrtnici i fizičke osobe kojima je povjereno izvođenje bilo kakvih 

radova na groblju, obvezni su ishoditi odobrenje Vlastitog pogona Općine Podgorač.  

 

 

IV. NAPUŠTENA GROBNA MJESTA I UKOP  NEPOZNATIH OSOBA 

 

Članak 18. 

 

Grobno mjesto za koje nije plaćena godišnja grobna naknada 10 godina smatra se napuštenim 

i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali ne prije proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, 

odnosno nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu. 

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati 

izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) 

nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da 

se radi o napuštenoj imovini kojom Vlastiti  pogon Općine Podgorač može slobodno raspolagati. 

Vlastiti  pogon Općine Podgorač dužan je opremu napuštenog grobnog mjesta čuvati godinu 

dana. 

Ukoliko istu nakon godinu dana od proteka vijeka počivanja korisnik grobnog mjesta nije 

uklonio ili prodao, iako je uplatio dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama, ista se 

smatra napuštenom, te Vlastiti pogon Općine Podgorač može slobodno raspolagati istom. 

Vlastiti pogon Općine Podgorač dužan je prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice 

drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu 

namjenu. 
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Članak 19. 

 

Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta za pojedinačne ukope na način uobičajen 

mjesnim prilikama. 

Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na posebna grobna mjesta koja odredi Vlastiti pogon 

Općine Podgorač. 

Korištenje grobnih mjesta za ukop nepoznatih osoba određuje se na 15 godina. 

Nakon isteka tog roka, grobna mjesta se prekapaju, a posmrtni ostaci umrlih ukapaju se u 

kosturnice. 

Troškove ukopa umrlih iz stavka 1.ovog članka snosi Općina Podgorač. 

 
 

V. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE 

 

Članak 20. 

 

Cijene usluge ukopa pokojnika određene su Cjenikom usluge koji utvrđuje Isporučitelj uz 

prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Podgorač. 

Cjenik usluge objavljen je na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja 

www.podgorac.hr . 

Isporučitelj je dužan za svaki izmjenu i dopunu Cjenika pribaviti prethodnu suglasnost 

Općinskog načelnika Općine Podgorač. 

 

Članak 21. 

 

  Prilikom određivanja cijene usluge ukopa pokojnika Isporučitelj uzima u obzir izdatke koji su 

potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa. 

  Izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa su troškovi rada radnika i troškovi 

potrebne opreme i sredstava za rad. 
 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 

 

Ovi Opći uvjeti, nakon ishođenja suglasnosti, objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Podgorač“, oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama Općine Podgorač www.podgorac.hr . 
 

Članak 23. 

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Podgorač“. 

 
 

           UPRAVITELJ: 

                                                                                                         Goran Đanić, v. r.      
   
 
 

Na  ove  Opće  uvjete  Općinsko  vijeće  Općine Podgorač dalo  je  suglasnost  Odlukom o davanju 

prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine 

Podgorač, Klasa: 363-04/22-01/08; Urbroj: 2158-30-02-22-04 od 05. srpnja 2022. godine. Utvrđuje se da su 

ovi Opći uvjeti objavljeni u „Službenom glasniku Općine Podgorač“, broj 3/22., na oglasnoj ploči i na 

mrežnim stranicama Općine Podgorač www.podgorac.hr te stupaju na snagu dana 14. srpnja 2022. godine.  

http://www.podgorac.hr/
http://www.podgorac.hr/
http://www.podgorac.hr/

