
Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 

24. kolovoza 2020. godine, donosi 

ODLUKU 

o ustrojavanju i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području Općine Bukovlje 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Bukovlje ovom Odlukom ustrojava Evidenciju komunalne 

infrastrukture na području Općine Bukovlje koju će voditi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bukovlje. 

Članak 2. 

Evidenciju komunalne infrastrukture na području Općine Bukovlje čini komunalna 

infrastruktura sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 68/18, 110/18 i 32/20) i to: 

− nerazvrstane ceste 

− javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

− javna parkirališta 

− javne zelene površine 

− građevine i uređaji javne namjene  

− javna rasvjeta 

− groblja i krematoriji na grobljima 

 

Članak 3. 

Komunalna infrastruktura iz članka 2. ove Odluke je javno dobro u općoj uporabi u 

vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Bukovlje. 

Članak 4. 

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Bukovlje sadrži sljedeće 

podatke: 

− naziv komunalne infrastrukture 

− vrstu komunalne infrastrukture 

− podatke o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici 

− podatak o katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi 

− podatak o zemljišnoknjižnom vlasništvu 

− podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture 

− podatak o osobi koja upravlja komunalnom infrastrukturom 

− podaci o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne 

infrastrukture 

− podatak o poduzetim radnjama u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i statusa 

komunalne infrastrukture te aktima Općina 

 

  Članak 5. 

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciju komunalne 

infrastrukture na području Općine Bukovlje u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Bukovlje nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. 



Članak 6. 

 Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Bukovlje sastavni je dio ove 

Odluke, ali nije predmet objave. 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u  „Službenom 

vjesniku“ Brodsko-posavske županije“.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

KLASA: 363-01/20-01/04 

URBROJ: 2178/25-02-20-1 

U Bukovlju, 24. kolovoza 2020.godine 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                   Danijel Kovačević, inž.građ. 

 

 


