


Prijedlog 23. siječnja 2019.  

 

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

110/18. – Odluka Ustavnog suda) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“  

broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 

____________ godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 
 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 

Pazin, Šime Kurelića 22, OIB:03455963475, povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti 

ukopa pokojnika kao isporučitelju komunalne usluge ukopa pokojnika (u daljnjem tekstu: 

Isporučitelj). 

 

Članak 2 

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor  Isporučitelja dana 22. siječnja 2019. godine donio Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. 

 

Članak 3. 

Daje se prethodna suglasnost Isporučitelju na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

pokojnika, koje je Nadzorni odbor Isporučitelja donio dana 22. siječnja 2019. godine, i koji su sastavni 

dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Odredbe glave VIII. Uvjeti i način obavljanja prijenosa, pogreba i iskapanja umrlih osoba iz 

Odluke o grobljima („Službene novine Grada Pazina“ broj 16/12.) primjenjuju se ukoliko nije drukčije 

regulirano Općim uvjetima iz ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i  Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                    

                                                                                                                            Predsjednik 

                                                                         Gradskog vijeća 

                          Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da isporučitelj komunalne 

usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu s ovim 

Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi 

opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci 

komunalne usluge. 

Člankom 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je, između ostalih, uslužna 

komunalna djelatnost i obavljanje usluge ukopa pokojnika pod čime se razumijeva usluga ispraćaja i 

ukopa pokojnika unutar groblja. 

Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti obavljanje komunalne usluge 

ukopa pokojnika u Gradu Pazinu povjerena je trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, kao isporučitelju komunalne usluge ukopa 

pokojnika. 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika donosi isporučitelj komunalne 

usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Općim uvjetima utvrđuju se: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, 

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, i 

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 

Opći uvjeti objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim 

mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge. 

Ugovor o isporuci komunalne usluge isporučitelj komunalne usluge je dužan sa korisnikom 

komunalne usluge sklopiti u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge. 

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge 

i ugovora o isporuci komunalne usluge. 

Isporučitelj komunalne usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti 

isporuku komunalne usluge korisniku. 

Isporučitelj komunalne usluge ukopa pokojnika dostavio je na prethodnu suglasnost Gradskom 

vijeću Grada Pazina Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika koje je Nadzorni odbor 

trgovačkog društva „USLUGA“ d.o.o. donio dana 22. siječnja 2019. godine. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika, koje su sastavni dio Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, 

utvrdio je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina te ga je 

uputio Gradonačelniku Grada Pazina na nadležni postupak. 

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










