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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                                  

            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                Općinsko vijeće 
 

KLASA: 363-02/17-01/08 
URBROJ: 2188/02-03-17-1 
Rokovci, 27.ožujka  2017. godine 
 
Na temelju članka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) , članka 2. i 10. Zakona o grobljima („Narodne novine“, 
br.  19/98 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci, („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 2/13),  a sukladno članku 3. Odluke o mjesnim grobljima („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br.4/13) i odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
godišnje grobne naknade za  mjesna groblja u naseljima Rokovci i Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 21/13),  Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 32. 
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2017. godine, donosi  

 
ODLUKU 

povjeravanju upravljanja grobljima  
na području Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti 

 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom povjerava se upravljanje grobljima i mrtvačnicama na području Općine 
Andrijaševci te davanje javnih ovlasti trgovačkom društvu čiji je osnivač Općina Andrijaševci u dijelu 
koji se odnosi na održavanje groblja i krematorija. 
 

Članak 2. 
Groblja na području Općine Andrijaševci obuhvaćena su Odlukom o mjesnim grobljima 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.4/13) jesu: 
 

1.  mjesno groblje u naselju Rokovci, 
2. mjesno groblje u naselju Andrijaševci. 

 
Članak 3. 

 Upravljanje grobljem i mrtvačnicama, kao i svom drugom infrastrukturom i opremom na 
grobljima sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima Općine Andrijaševci 
povjerava se trgovačkom društvu Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. iz Andrijaševaca, 
Matije Gupca 43kao Upravi groblja (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo). 
 

Članak 4. 
Komunalnom društvu u sklopu djelatnosti održavanja groblja i krematorija povjerava se pravo 

naplate godišnje grobne naknade, naknade za dodjelu grobnog mjesta, naknade za troškove unosa u 
katastar groblja i naknade za izradu spomenika kao i obveza vođenja grobnih očevidnika i registra 
umrlih osoba. 
 Komunalnom društvu u sklopu djelatnosti održavanja groblja i krematorija, daje se javna 
ovlast za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i 
pravnih osoba, a koje se odnose  na godišnju grobnu naknadu, naknadu za dodjelu grobnog mjesta, 
naknadu za troškove unosa u katastar groblja. 
 Protiv upravnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 



 
 

Članak 5. 
 Godišnja grobna naknada, naknada za dodjelu grobnog mjesta, naknada za troškove unosa u 
katastar groblja i naknada za izradu spomenika prihod su Komunalnog društva. 

 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Zlatko Kobašević, bac.oec. 


