
 

Na temelju članka 63. 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 ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture  

Općine Brckovljani  

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće Općine Brckovljani ovom Odlukom ustrojava Evidenciju komunalne 

infrastrukture na području Općine Brckovljani koju će voditi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Brckovljani.  

 

Članak 2. 

Evidencija se vodi za komunalnu infrastrukturu koja se nalazi na području Općine 

Brckovljani po sljedećim vrstama: 

 

1. Nerazvrstane ceste -  podrazumijevaju se ceste koje koriste za promet vozilima koje svatko 

može koristiti, a  koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste. 

 

2. Javna parkirališta -  smatraju se  uređene javne površine koje se koriste za parkiranje 

motornih vozila i/ili drugih cesta cestovnih vozila s pripadajućom opremom u vlasništvu 

Općine Brckovljani  

 

3. Groblja  u Brckovljanima i Lupoglavu – su ograđeni prostori  zemljišta na kojem se nalaze 

grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevina 

mrtvačnice), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja,  

 

4. Javne zelene površine – koje podrazumijeva javni športski i rekreacijski prostor- prostor 

nogometnog igrališta u Božjakovini  

 

Članak 3.  

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani sadrži slijedeće 

podatke: 



1. naziv  i vrstu komunalne infrastrukture   

3. podatak o katastarskoj i zemljšnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se 

komunalna infrastruktura nalazi 

4. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i tko njome upravlja,  

5. podatke o zatraženim  i  izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu 

komunalne infrastrukture, ukoliko se raspolaže tim podacima,  

6. podatak o poduzetim radnjama u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i 

statusa komunalne infrastrukture te aktima u vezi s time  

 

 

 

Članak 4.  

U evidenciju komunalne infrastrukture pohranjuju se akti iz članka  3. stavak 2. točke 5. ove 

Odluke, uključujući projekte, odnosno snimke izvedenog stanja.   

 

Članak 5.  

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciju komunalne infrastrukture na 

području Općine Brckovljani u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Brckovljani. 

 

Članak 6.  

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

Brckovljani.  
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