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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
68/18, 110/18, 32/20) i članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09, 
5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša dana ___. listopada 2022. godine, donijelo je  

 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja  

 
 

Članak 1. 

 
Trgovačkom društvu 1. Maj d.o.o., Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379, daje se prethodna 
suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, a koji se smatraju 
sastavnim dijelom ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke objavljuju se u „Službenim 
novinama Općine Raša“ i na mrežnim stranicama Općine Raša te na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama isporučitelja komunalne usluge. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Raša“.
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 
Trgovačkom društvu 1. Maj d.o.o., Labin, Odlukom o povjeravanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja i uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja povjereno je 
obavljanje navedenih djelatnosti na području Općine Raša na neodređeno vrijeme, temeljem 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (dalje u tekstu: Zakon). Sukladno Zakonu, ukop pokojnika 
smatra se uslužnom komunalnom djelatnošću. 
 
Člankom 30. Zakona propisana je obveza isporučitelja komunalne usluge, koji obavlja uslužnu 
komunalnu djelatnost, da uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave donese opće uvjete isporuke komunalne usluge. Općim uvjetima utvrđuju se: uvjeti 
pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika 
komunalne usluge te 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. 
 
TD 1. Maj dostavilo je Općini Raša prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa 
pokojnika podneskom od 21. rujna 2022. godine, koji Opći uvjeti se prilažu uz ovaj prijedlog 
Odluke. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja isporučitelju 1. Maj d.o.o. 
 
 

Općinska načelnica 
          mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing. 

 
 
 
 


