
 

                                       
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-01/19-01/58 

URBROJ: 2186/026-01-19-2 

Varaždinske Toplice,                      2019. 

 

 Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 

68/18. i 110/18.) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 420/18. i 46/19.) i članka 26. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13. i 

4/18.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj                         2019. godine, 

donosi  

 

O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja  

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje prethodnu suglasnost na opće 

uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 

 

Članak 2.  

 

 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja, naslovljeni kao Opći uvjeti 

isporuke grobljanskih usluga, izrađeni po trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice, 

nalaze se u prilogu ove odluke i čine njezin sastavni dio.  

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa osmi 

dan od dana objave. 

  

 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 

 Franjo Prstec 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Odredbom čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18. i 110/18., 

u nastavku skraćeno: ZKG), propisano je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu 

komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti, u skladu sa zakonom i propisima donesenima na 

temelju zakona te u skladu s posebnim propisima, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge. Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Predmetnim općim uvjetima utvrđuju se uvjeti 

pružanja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, 

način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.  

 

 U smislu odredbe čl. 24. ZKG-a, uslužne komunalne djelatnosti su, između ostalog i usluge 

ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja. Odredbom čl. 25. ZKG-a, propisano je da se 

uslugama ukopa unutar groblja podrazumijeva ispraćaj i ukop, sukladno posebnim propisima.  

 

 Sukladno navedenim propisima, trgovačko društvo Forum Toplice d.o.o. kojem je Odlukom 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom 

društvu Forum Toplice d.o.o., „Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 3/19.), povjereno obavljanje 

komunalnih djelatnosti, uključujući i djelatnosti ukopa na području Grada Varaždinskih Toplica, pripremilo 

je Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga. Predmetnim općim uvjetima obuhvaćeni su elementi 

isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa unutar groblja. Opći uvjeti sadrže elemente propisane 

odredbom čl. 30. ZKG-a, a osim uvjeta pružanja usluge ukopa, obuhvaćaju i uvriježena pravila korištenja 

groblja i usluga koje se pružaju u okviru upravljanja grobljima.  

 

 Sukladno navedenome, predlaže se Gradskom vijeću da, temeljem ovlasti iz čl. 19. Zakona o 

loklanoj 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.), usvoji predmetni prijedlog odluke.  

 

      Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


