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KAZALO

Službeni glasnik
Općine Brckovljani

Broj: 07God. XXVIII 29. rujna 2020.

DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI
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I� 1� Na temelju članka 23. Statuta Općine Brckovljani 
(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 01/18 i 

02/20) Općinsko vijeće Općine  Brckovljani na 28. sjednici 
održanoj 25.09.2020. godine  donosi: 

Z A K L J U Č A K

Članak 1. 
Verificira se mandat Žarku Miškulin, Matije Gupca 27, Lupo-

glav u Općinskom vijeću Općine Brckovljani, koji  je svečano 
prisegnuo i potpisao prisegu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:023-5/20-01/83  Potpredsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 238/04-20-5  Općine Brckovljani
Brckovljani, 25.09.2020. Snježana Jaić v.r.

I� 2� Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 
23. i članka 24. stavak 1. Statuta Općine Brckovljani (Službe-
ni glasnik Općine Brckovljani, broj 01/18. i 02/20) Općinsko 
vijeće Općine Brckovljani na 28. sjednici održanoj 25.09.2020. 
godine donosi:

O D L U K U 

Članak 1. 
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani iza-

bran je STJEPAN VINOJČIĆ, 
M. Mesića 6, Brckovljani. 

Članak 2.
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:023-5/20-01/83  Potpredsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 238/04-20-6  Općine Brckovljani
Brckovljani, 25.09.2020.  Snježana Jaić v.r.

I� 3� Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gos-
podarstvu  („Narodne novine br. 68/18, 110/18, 

32/20) Uprava trgovačkog društva Komunalno gospodarstvo 
Brckovljani d.o.o, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća 
Općine Brckovljani (Zaključak o davanju suglasnosti,  
KLASA:023-05/20-01/83, URBROJ:238/04-20-9 od 
25.09.2020., donosi:

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE 
USLUGE UKOPA I EKSHUMACIJE 

POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA NA 
PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI 

I. OPĆE ODREDBE  I POJMOVI 

Članak 1.
Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa 

i ekshumacije pokojnika unutar groblja na području Općine 

Brckovljani (dalje u tekstu: Opći uvjeti)  uređuje: 
- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge 
- međusobna prava i obveze isporučitelja komunalne usluge 
- način obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge 
- zaštita podataka i završne odredbe 

Članak 2.
Pojmovi koji se koriste o ovim o Općim uvjetima imaju sli-

jedeće značenje: 
1. Isporučitelj komunalne usluge je Komunalno gos-

podarstvo Brckovljani d.o.o., Stjepana Radića 23, Prikraj, 
kojem je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti ukopa 
i ekshumacije pokojnika koja se obavlja na području Općine 
Brckovljani 

2. Izvršitelj radova je pravna ili fizička osoba obrtnik koja 
za Isporučitelja izvršava usluge ukopa i ekshumacije pokojni-
ka unutar groblja na području Općine Brckovljani

3. Korisnik komunalne usluge  je svaka pravna ili fizička 
osoba koja sa Isporučiteljem ugovora korištenje usluge.

Članak 3. 
Sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo 
Brckovljani d.o.o., Isporučitelj obavljanje komunalne djelat-
nosti ukopa i ekshumacije pokojnika unutar groblja izvršava 
na  način da sklapa Ugovor sa pravnom ili fizičkom osobom 
obrtnikom kao naručitelj, koji odrađuje/obavlja poslove ukopa 
i ekshumacije pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: 
Izvršitelj radova).

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMU-
NALNE USLUGE

Članak 4. 
Isporučitelj komunalne usluge i Izvršitelj radova koji obavlja 

poslove ukopa i ekshumacije pokojnika dužni su se pridrža-
vati odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o 
grobljima Općine Brckovljani, te Odluke o povjeravanju obav-
ljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Komunalno 
gospodarstvo Brckovljani d.o.o. 

Članak 5. 
Korisnici komunalne usluge ukopa i ekshumacije pokojnika 

unutar groblja su fizičke i pravne osobe koje trebaju uslugu 
ukopa ili ekshumaciju (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge). 

Usluga obuhvaća sve poslove koji su specificirani Troškov-
nikom Izvršitelja unutar groblja.  

II. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA 
KOMUNALNE USLUGE

Članak 6. 
Isporučitelj sa Korisnikom usluge sklapa Ugovor, te se 

obvezuje da će po sklopljenom Ugovoru Izvršitelj radova koji 
obavlja poslove ukopa i ekshumacije pokojnika osigurati da se 
ispraćaj pokojnika obavi prema njegovim željama, odnosno 
željama njegove obitelji koje moraju biti u skladu s važećim 
propisima.

Korisnik usluge dužan je usluge Isporučitelja koristiti  na 
način utvrđen ovim Općima uvjetima.
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III. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA KOMUNALNE  
USLUGE 

Članak 7. 
Nakon ukopa Isporučitelj obračunava izvršenu komunalnu 

uslugu ukopa ili ekshumaciju sukladno Troškovniku Izvršitelja 
radova, za koju dostavlja račun/uplatnicu Korisniku usluge,  
putem Izvršitelja radova. 

Korisnik usluge dužan je u roku od osam dana (8) platiti 
komunalnu uslugu Isporučitelju 

Po izvršenoj uplati od strane Korisnika usluge,  Izvršitelj 
radova dostavlja Isporučitelju račun za izvršenu komunalnu 
uslugu sa valutom plaćanja 30 dana. 

IV. ZAŠTITA PODATAKA 

Članak 8.
Korisnik je obvezan dati točne i ažurne podatke vezane uz 

usluge koje koristi i odgovara za točnost podataka, te dava-
njem podataka daje privolu za korištenje osobnih podataka. 

Osobni podaci Korisnika komunalne usluge dani Isporučite-
lju, a koji iste obrađuje, potrebni su u svrhu ispunjenja zakon-
skih obveza Isporučitelja kao i obveze iz Ugovora. 

Obrada osobnih podataka nužna je da bi se poduzele rad-
nje koje prethode sklapanju Ugovora. 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta jest 

ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati 
na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak 
Ugovra odnosno Općih uvjeta primjenivati u najvećem opse-
gu dozvoljenim zakonom. 

Ugovorne strane dužne su bez odlaganja utvrditi novu 
odredbu koja će zamijeniti ništavu, nevaljanu ili neprovedivu 
odredbu, a koja će biti najbliža namjeri ugovornih strana koje 
su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprove-
dive odredbe. 

Članak 10.
Eventualni sporovi koji mogu proizaći iz ili u vezi s Ugovo-

rom nastojat će se riješiti dogovorom, a ukoliko to neće biti 
moguće, ugovorne strane suglasne su da se rješavanje spora 
povjeri nadležnom sudu. 

Članak 11.
Na sve što nije izrijekom navedeno u Ugovoru ili ovim 

Općim uvjetima, primjenivat će se Zakon o grobljima, Zakon 
o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošaća i ostali mje-
rodavni propisi. 

Članak 12.
Opći uvjeti mogu se izmjeniti ili dopuniti u postupku koji je 

određen za njihovo donošenje. 

Članak 13.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu prvog dana od dana obja-

ve, te će se objaviti  u Službenom glasniku Općine Brckovlja-
ni, na mrežnim stranicama Općine Brckovljani i na oglasnoj 
ploči. 

Ur.broj:29/20  Direktorica
U Prikraju, 28.09.2020.  Silvija Balija, bacc.oec. v.r.
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BILJEŠKE


