Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne Novine br: 19/98,
50/12, 89/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko kninske- županije
br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj ____________sjednici održanoj dana
______ donosi,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima
Članak 1.
U Odluci o upravljanju grobljima ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 11/14 i 8/15 ) u
članku 1. stavak 1. redak 4., riječi …“ godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta…“
zamjenjuju se riječima „…godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja…“.
Članak 2.
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz godišnje grobne
naknade koju korisnici plaćaju u svrhu održavanja groblja, iz komunalne naknade, te drugih
prihoda od groblja.“
Članak 3.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Grobna mjesta su označena brojevima.“
Članak 4.
U članku 10. stavak 1. u točki 2. iza riječi „…groblje“ stavlja se točka, a riječi
„…posebno s točno navedenim grobnim poljima i glavnim putevima i stazama.“ brišu se.
Članak 5.
U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta i drugih objekata na groblju mogu se
obavljati samo nakon prethodno pribavljene suglasnosti uprave groblja uz naknadu sukladno
cjeniku kojeg donosi uprava groblja za pojedinu vrstu radova na groblju.“
Članak 6.
U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja zabraniti će rad na određenom objektu onom izvođaču koji započne
sa radom bez prethodno pribavljene suglasnosti uprave groblja.“
Članak 7.
U članku 14. stavak 4. redak 1. riječ „…pd…“ zamjenjuje se riječju „od“.
Članak 8.
U članku 22. st. 1. riječi „…naknada za korištenje grobnog mjesta.“ zamjenjuje se
riječima „… grobnu naknadu u svrhu održavanja groblja.“
Članak 9.
U članku 23. st. 1. redak 1. iza riječi …“grobna naknada…“ dodaju se riječi „… u
svrhu održavanja groblja…“.

Članak 10.
U članku 23. stavak 3. redak 3. iza riječi „…iznos…“, riječi „…grobne naknade…“
zamjenjuju se riječima „… godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja…“.
Članak 11.
U članku 24. stavak 2. briše se., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 12.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja grobna mjesta može dodjeljivati na korištenje na neodređeno vrijeme
uz naknadu na temelju neposrednog zahtjeva korisnika te o tome donosi rješenje.
Na neodređeno vrijeme dodjeljivati se mogu novoizgrađena grobna mjesta i
napuštena grobna mjesta po isteku propisanih rokova sukladno odredbama Zakona o
grobljima i ove Odluke. „.
Članak 13.
U članku 26. stavak 1. u retku 2. riječ „…skupština…“ zamjenjuje se riječju
„…Uprava…“.
Članak 14.
U članku 26. stavak 3. u retku 2. iza riječi „…grobnog mjesta…“ , a ispred riječi
„…plaća korisnik…“ umeću se riječi „…na neodređeno vrijeme…“.
Članak 15.
U članku 26. stavak 4. u retku 1. iza riječi „…korištenje…“ , a ispred riječi
„…može…“ umeću se riječi „…na neodređeno vrijeme…“.
Članak 16.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„ Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu u svrhu
održavanja groblja .
Visinu godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja određuje Uprava groblja
svojim aktom u skladu uvjetima i mjerilima utvrđenim odredbama ove odluke uz prethodnu
suglasnost općinskog načelnika.
Visina grobne naknade u svrhu održavanja groblja određuje se u zavisnosti od udjela
korisnika u pojedinom grobnom mjestu sukladno cjeniku.
Naknada iz st. 1 ovog članka određuje se u zavisnosti od stvarnih troškova održavanja
groblja.
Naknadu iz st. 1. ovog članka plaćaju korisnici godišnje do kraja tekuće godine.“
Članak 17.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Obveznici plaćanja godišnje naknade u svrhu održavanja groblja su svi korisnici
grobnih mjesta.
Korisnici sa izdanim rješenjem o korištenju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme od
strane uprave groblja ali isto tako i osobe zadužene u evidenciji uprave groblja za pojedino
grobno mjesto temeljem dokumentacije dostavljene upravi groblja po javnom pozivu.

Korisnicima zaduženima temeljem dostavljene dokumentacije nakon proteka 10 godina
od izdavanja prvog računa, izdati će se rješenje o korištenju grobnog mjesta na neodređeno
vrijeme.
Korisnici koji naknadno dostave dokumentaciju iz koje je nesporno da imaju pravo na
korištenje grobnog mjesta, a za koje se po javnom pozivu nitko nije zadužio, zadužit će se
nakon što plati dužni iznos godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja sa zateznim
kamatama.“.
Članak 18.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove uže obitelji.
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici.“.
Članak 19.
Članak 30. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„Korisnik može korištenje grobnog mjesta Ugovorom ustupiti trećim osobama.
Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika, a
isprava o tome mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni
očevidnik.“
Članak 20.
Članak 31. briše se.
Članak 21.
U članku 47. u stavku 2. redak 1. riječi „…skupštine…“ brišu se.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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Obrazloženje
Zbog neprimjenjivosti dosadašnje odluke, koja je primjerenija velikim grobljima, a ne
manjim kao što su groblja na području Općine Tisno, predlažemo slijedeće promjene:

- mijenja se naziv „godišnja grobna naknada“ u „godišnja grobna naknada u svrhu održavanja
groblja“, a radi lakšeg razumijevanja korisnika usluga što im naplaćuje. Navedena formulacija
se mijenja u više članaka kroz cijelu odluku.
- čl. 9. – umjesto podijele na polja i redove grobovi se označavaju brojevima – jer su na
grobljima na području Općine Tisno grobovi već numerirani.
- čl. 12. odluke umjesto prijave upravi groblja zahtjeva se pribavljanje suglasnosti uprave, te
mjesto taksativno navedenih troškova koje je potrebno podmiriti uvodi se naknada za
pojedinu vrstu radova na groblju.
- način dodjeljivanja grobnih mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pojednostavljen.
- čl. 27. definirana je obveza plaćanja godišnje grobne naknade u svrhu održavanja grobnih
mjesta, te su definirani obveznici plaćanja, i način određivanja visine naknade.
- čl. 28. regulirani su obveznici plaćanja grobne naknade u svrhu održavanja groblja, a radi
specifičnosti stanja koje je zatekla nova Uprava groblja na starim dijelovima groblja
- čl.29. definirani su osobe koje imaju pravo ukopa, i osobe koje nasljeđuju pravo korištenja
grobnog mjesta.
- čl. 30. samo je promijenjena konstrukcija rečenice.
Odlukom Ustavnog suda od 11.srpnja 2017.godine ukinut je čl. 15. stavak 5. Zakon o
grobljima, te se sukladno tome briše čl. 31. Odluke.

