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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

 

Naziv dokumenta za koji je provedeno 

javno savjetovanje  

NACRT PRIJEDLOGA „OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA 

UNUTAR GROBLJA“ 

Vrijeme trajanja javnog savjetovanja Od 05. rujna do 05. listopada godine 2019.godine 

Cilj javnog savjetovanja Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga „Opći 

uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja“ 

Objava akta Objava na web stranici Groblja Jastrebarsko d.o.o. 

Popis predstavnika zainteresirane 

javnosti koji su dostavili očitovanja 

Na Nacrt prijedloga „Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja“ svoja očitovanja 

dostavio je: 

1. Fizička osoba 05.10.2019. 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nisu bila potrebna financijska sredstva.  

 

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  

 

Redni 

broj 

Datum 

zaprimanja 

Naziv 

predstavnika 

zainteresirane  

javnosti 

Tekst primjedbe ili prijedloga Primjedba ili 

prijedlog 

prihvaćeno ili 

neprihvaćeno 

 

Razlozi prihvaćanja ili neprihvaćanja 

1. 05.10.2019. Fizička osoba Prijedlog da se u Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika 

unutar groblja doda sljedeća stavka: 

Isporučitelj usluge je obavezan 

osigurati izvođenje ukopa i ispraćaja 

na način da se ne ometa i ne 

uznemirava građane koji stanuju u 

blizini groblja. 

Prijedlog nije 

prihvaćen. 

Odredbom članka 10.stavka 1. Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja 

određeno je da je Uprava Groblja dužna izvršiti 

uslugu za korisnika u svemu sukladno propisima, 

pravilima struke i uz dužni pijetet prema pokojniku. 

S tim u vezi, odredbom članka 4. Odluke o pravilima 

ponašanja na groblju Ur.broj: 808/14, koju je Uprava 

groblja donijela 04. studenog 2014. godine temeljem 

Odluke o upravljanju grobljima na području Grada 

Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 

Jastrebarskog“ broj 9/14, 6/15 i 5/17), Uprava groblja 

dužna je voditi brigu o održavanju reda i mira na 

grobljima. Na opisani način, primjenjujući navedenu 
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odredbu, Uprava groblja osigurava da se ne ometaju i 

uznemiravaju građani koji stanuju u blizini groblja. 

 
KLASA: 363-01/19-01/09 

URBROJ: 238/12-153-19-2 

 

Jastrebarsko, 11.listopada 2019. 

 

 

Direktor 

Adamo Vuksan 
 


