REPUBLI KA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NIJEMCI
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123
VLASTITI POGON
Klasa: 363-05/14-50/05
Ur.broj: 2188/06-07/01-14-10
Nijemci, 20. ožujak 2014.
Temeljem Zakona o grobljima ( NN 19/98, 50/12, Pravilnika o grobljima ( NN 99/02 ) i Odluke o upravljanju
grobljima Općinskog vijeća Općine Nijemci, te Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona Općine Nijemci od 27.
siječnja 2014.g., Vlastiti pogon Općine Nijemci donosi slijedeću:
ODLUKU
O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJIMA OPĆINE NIJEMCI
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se pravila ponašanja na grobljima Općine Nijemci, a radi nesmetanog i kontinuiranog
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga.
Članak 2.
Groblje je otvoreno za posjet svaki dan od 07:00 h do 20:00 h, a može biti otvoreno i duže odnosno kraće o čemu
odlučuje Vlastiti pogon Općine Nijemci.
Ukopi se obavljaju svakog radnog dana od 12:00 h do 15:00 h, te subotom do 13:00 h.
Ukopi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanima.
Korištenje mrtvačnice moguće je svaki radni dan od 07:00 h do 20:00 h.
Radno vrijeme izvođenja građevinsko – klesarski radova je od 07:00 h do 15:00 h, svim radnim danima osim
nedjeljom i blagdanima.
Članak 3.
Radi očuvanja reda i mira na groblju, te pijeteta prema mrtvima, strogo se zabranjuje:
- Postavljati na grobove posude, ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i oštećenom obliku,
- Kretati se grobljem motornim vozilom i biciklom
- Izvoditi na šetnju grobljem kućne ljubimce,
- Posjet groblju djeci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslih osoba,
- Obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja bez prijašnje prijave Vlastitom pogonu Općine
Nijemci,
- Odlaganje otpada izvan posuda predviđenih za tu namjenu,
- Odnošenje cvijeća, smeća, ukrasa i opreme sa tuđeg grobnog mjesta,
- Oštećivanje ili uništavanje zelenih površina, nasada, ograda, posuda za otpad i druge opreme na groblju,
- Zabava, glasan govor, smijeh, pjevanje, sviranje i slično ponašanje nije primjereno odavanju pijeteta
prema pokojnicima.
Članak 4.
Vlastiti pogon Općine Nijemci pozvati će vlasnike grobnih mjesta koji ih ne održavaju u urednom stanju ili od
čijih nadgrobnih spomenika prijeti opasnost od urušavanja, da iste urede i saniraju, u protivnom će sami poduzeti
hitne radove na trošak vlasnika.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Općine Nijemci, te na
internet stranicama općine.
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