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: 2188/06-07/01-14-9
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 izdaje slijedeću:
OBAVIJEST MJEŠTANIMA
Zakonom o grobljima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza Jedinica lokalne samouprave
da organiziraju komunalnu djelatnost održavanja groblja, upravljanje grobljima, ukope pokojnika, te naplatu
naknade za korištenje grobnog mjesta i godišnje grobne naknade.
Sukladno zakonskim propisima, Općinsko vijeće Općine Nijemci je svojom Odlukom o upravljanju grobljima na
svom području povjerilo upravljanje grobljima Vlastitom pogonu Općine Nijemci.
Vlastitim pogonom Općine Nijemci upravlja upravitelj koji je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu čl.
10. st. 4. dana 19. ožujka 2014.g. sklopio ugovor o obavljanju ukopa na području Općine Nijemci sa Vranjevo
d.o.o. za komunalne djelatnosti, Otok.
Sukladno tome građani su OBAVEZNI prijaviti svaki smrtni slučaj u Općinu Nijemci – Vlastiti pogon.
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti svaki radni dan i blagdan od 07:00 h do 20:00 h na dežurni broj telefona:
099/278-80-38. Svaki ne prijavljeni smrtni slučaj, te obavljanje ukopa pokojnika bez prijave Vlastitom
pogonu Općine Nijemci dužni smo prijaviti sanitarnoj inspekciji temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji
čl. 6. st. 1.
Ukopi na području Općine Nijemci mogu se vršiti svaki radni dan od 12:00 h do 15:00 h, subotom do 13:00 h.
Svaki ukop izvan toga vremena ili u vrijeme blagdana uvećava cijenu ukopa.
Ukopi na području Općine Nijemci će se vršiti prema slijedećem cjeniku:
1. Ukop u zemlji ………………………………………………………..1.175,00 kn
2. Ukop u zemlji – grob sa betonskim okvirom ………………………..1.175,00 kn
3. Ukop u zemlji – grob sa pokrovnom pločom ……………………….1.190,00 kn
4. Ukop u grobnicu ……………………………………………………..1.175,00 kn
5. Ekshumacija pokojnika iz zemlje u zemlju ili grobnicu …………….1.000,00 kn
6. Ostale usluge Vranjevo d.o.o. Otok:
- Dodatak za iskop grobne jame do dubine za dva lijesa …………..200,00 kn
- Ispumpavanje vode iz grobnice …………………………………...125,00 kn
- Izrada betonskog okvira ( jedno grobno mjesto ) ……………….1.500,00 kn
- Izrada betonskog okvira ( dva grobna mjesta ) ………………….2.000,00 kn
Temeljem čl. 13. st. 1. i 2. Odluke o upravljanju i održavanju groblja Općine Nijemci svi radovi na izgradnji
novih grobnih mjesta na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave za izvođenje radova Vlastitom
pogonu Općine Nijemci, te izdavanja dozvole za izvođenje radova na groblju i plaćanja iste. Vlastiti pogon
Općine Nijemci zabranit će rad onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne prijave i plaćanja
dozvole za izvođenje radova.
Naknade za korištenje grobnog mjesta i godišnje grobne naknade ostaju ne promijenjene. U slučaju izmjene
visine godišnje grobne naknade donijet će se novo rješenje o utvrđivanju visine godišnje grobne naknade.
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