
 
 

Temeljem članka 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Štitar na dvadesetoj 

redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi: 
 

PROGRAM  

ODRŽAVANJA  MJESNOG GROBLJA ZA 2019. GODINU 

 

 

Temeljem Proračuna Općine Štitar i Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 

utvrđeno je godišnje održavanje mjesnog groblja u Štitaru u iznosu od 1.455.000,00 kuna, a koja 

sredstva će se osigurati iz prihoda od grobne naknade i zakupa grobnog mjesta, sukladno potrebi i 

mogućnostima. 

 

Radovi na održavanju mjesnog groblja, dijele se na redovno održavanje, izvanredno održavanje i 

građenje. 

 

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine sa 

svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti nogostupa, parkirališta, objekata i uređaja, a 

obuhvaća: 

 

-  održavanje i košenje zelenih površina u i oko groblja, održavanje nasada i stabala,  

mjestimični popravci nogostupa i parkirališta, održavanje prohodnosti i čišćenje od snijega, 

održavanje objekata, održavanje uređaja vodoopskrbe i odvodnje, i sve ostalo za redovno 

korištenje mjesnog groblja ………………………………………………………..80.000,00 kn 

 

Izvanredno održavanje i građenje mjesnog groblja povremeni su radovi, a obavljaju se radi 

mjestimičnog poboljšanja i korištenja  groblja, a obuhvaća: 

 

- izgradnju i uređenje ograda (betonskih, zidanih, željeznih i žičanih)……………..65.000,00 kn 

- izgradnju staza i parkirališta na mjesnom groblju………………………….…..1.310.000,00 kn 

 

Navedeni radovi vrše se tijekom cijele godine prema potrebama, prilivu sredstava grobne i komunalne 

naknade, prioritetima održavanja i financijskim mogućnostima sukladno Odluci o mjerilima i načinu 

rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2019. godini, a koje utvrđuje Općinski načelnik.  

 

Za održavanje staza i parkirališta u zimskim uvjetima odabran je izvršitelj s kojim je sklopljen Ugovor 

o zimskom održavanju nerazvrstanih cesta i parkirališta na području Općine Štitar za 2018.-2019. 

godinu , te je sačinjen operativni plan zimske službe za 2019. godinu.  

 

Program održavanja mjesnog groblja za 2019.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 363-02/18-01/02 

URBROJ: 2212/09-01-18/01 

Štitar, 18. prosinca 2018. godine 

 

                                                   Predsjednik/ca općinskog vijeća:                                                                                                         

                                                               Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist.   

 


