Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine br: 19/98 i
50/12) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko kninske- županije br.
5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19.prosinca
2014.godine donosi,

ODLUKU
o upravljanju grobljima

I.

OPĆE ODREDBE:

Članak 1.
Ovom odlukom propisuje se uređenje i održavanje groblja na području Općine Tisno
(u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja
grobljem, način određivanja uvjeta i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i
godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja
grobnih mjesta na korištenje, način ukopa nepoznatih osoba, pokapanje umrlih, iskopi i
privremeni ukopi umrlih, nadzor nad provođenjem ove odluke i druge mjere u vezi sa
grobljima,
Članak 2.
Groblja na području Općine Tisno su: groblje Sv. Duh u Tisnom, groblje Gospe od
zdravlja u Jezerima i groblje Srca Isusova u Dubravi kod Tisna.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i prateće građevine
Pratećim građevinama iz prethodnog stavka smatra se mrtvačnica, prostor za izlaganje
na odru, prostorije za ispraćaj i sl.
Groblja na području Općine Tisno vlasništva su Općine Tisno.
Članak 3.
U smislu ove odluke:
- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba
- korisnici grobnih mjesta su osobe koje su sukladno zakonu i ovoj odluci stekle
grobno mjesto na korištenje.
Članak 4.
Na grobljima iz čl. 2. st.1. u pravilu se ukapaju umrle osobe koje su imale prebivalište
na području Općine.
Na grobljima iz prethodnog stavka može se pokopati i ona osoba koja je za života
izrazila želju ili je tako odlučila porodica umrlog, odnosno osobe koje su se dužne skrbiti o
njegovom pokopu.
Umrlu osobu može se ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje tijelo
jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalne poslove uz prethodno mišljenje tijela
jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove zdravstva.
Članak 5.
Na grobljima se mogu održavati samo oni skupovi koji su u vezi s pogrebom, u
uobičajenim obredima i komemoracijama.
Vjerskim organizacijama dopušteno je obavljanje vjerskih obreda prilikom pokopa
umrlog u skladu s propisima o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Članak 6.
Na području Općine Tisno grobljima upravlja trgovačko društvo Ježinac d.o.o. za
komunalne djelatnosti iz Tisna, skraćeni naziv: Ježinac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava
groblja).
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje,
rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara
tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu se treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o
krajobraznim i estetskim vrijednostima te poslove pokopa umrlih.
Članak 7.
Uprava groblja ne odgovara za štete nastale na grobljima, grobnim mjestima i sl. koje
prouzrokuju treće i nepoznate osobe (krađe, vandalizam, izvođenje radova u blizini grobnih
mjesta) te nastale uslijed djelovanja elementarnih nepogoda i više sile. Za slučaj nastanka
štete Uprava groblja će o tome obavijestiti korisnika grobnog mjesta. Ukoliko je počinitelj
štete poznat Uprava groblja će uputiti korisnika grobnog mjesta na počinitelja, a u slučaju da
je štetu učinila nepoznata osoba Uprava groblja će o tome obavijestiti nadležnu policijsku
upravu.
Članak 8.
Izgradnja groblja financira se iz komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Tisno i
drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz godišnje naknade
koja se plaća za korištenje grobnog mjesta, iz komunalne naknade, te drugih prihoda od
groblja.
II. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA:
Članak 9.
Uprava groblja, groblja mora uređivati i održavati s urbanističkim i sanitarnim
propisima, godišnjim planovima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša kao i o
krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Groblja su podijeljena na grobna polja, a ona na redove u kojima se raspoređuju
grobovi u skladu s planom uređenja groblja.
Članak 10.
Uprava groblja mora obavezno imati:
- planove groblja kojima upravlja,
- detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova za svako groblje posebno s
točno navedenim grobnim poljima i glavnim putevima i stazama.
Članak 11.
Održavanje groblja u smislu ove Odluke obuhvaća: uređenje i održavanje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja umrlih, održavanje uređaja i instalacija, uređenje i održavanje
zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na grobljima.
Članak 12.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i
rasporeda grobova u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim
pravilima.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka izvođači su dužni pridržavati se
odredaba o redu na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i
dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati u pravilu u radne dane odnosno
kada to odredi Uprava groblja,
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može
se držati na određenom mjestu koje određuje Uprava groblja,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihovog završetka izvođač je dužan
bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju mogu se
koristiti samo oni putevi i staze koje odredi Uprava groblja, a prijevoz
materijala obavlja se ručnim kolicima.
Radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta i drugih objekata na groblju mogu se
obavljati samo nakon prethodne prijave upravi groblja i nakon plaćanja troškova koje će ista
imati u vezi s uređenjem grobnica i grobnih okvira s nadgrobnim spomenikom (iskolčenje
pravca, potrošnja električne energije i vode).
Uprava groblja zabraniti će rad na određenom objektu onom izvođaču koji započne sa
radom bez prethodne najave i plaćanja troškova iz prethodnog stavka.
Radove iz prethodnog stavka mogu obavljati samo fizičke i pravne osobe registrirane
za tu djelatnost.
Uprava groblja može zabraniti radove u određene dane zbog opravdanih razloga.
Članak 13.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta moraju brinuti njihovi korisnici.
Ako korisnik ne brine o održavanju grobnog mjesta Uprava groblja upozoriti će ga na
obveze i odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto mora urediti.
Ukoliko korisnik ne uredi grob u određenom roku Uprava groblja urediti će grob na
trošak korisnika.
Članak 14.
Korisnici su dužni grobna mjesta uređivati barem na vrtlarski način, te grobni prostor
oko grobnog mjesta držati u redu i čistoći, pazeći da pri tom ne oštete susjedna grobna mjesta.
Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta, po
prethodnoj suglasnosti Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju pd materijala trajne vrijednosti moraju biti
po obliku i načinu izvedbe u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Članak 15.
Zabranjeno je stavljanje natpisa i oblikovanje spomenika kojima se vrijeđaju nečiji
nacionalni, vjerski ili moralni osjećaji, niti na bilo koji način vrijeđaju uspomenu na
pokojnika.
U slučaju iz prethodnog stavka Uprava groblja obvezna je takve natpise i spomenike
ukloniti na trošak korisnika.
Članak 16.
Uređenje i održavanje groblja, Uprava groblja dužna je obavljati kontinuirano na način
da groblja budu uvijek uredna, a objekti u funkcionalnom stanju ispravni.
Uprava groblja dužna je na pogodnim mjestima na grobljima osigurati pravilno
odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i cvijeća i sl. te odvoz i uklanjanje istih.
Članak 17.
Građani su obvezni na grobljima održavati potpuni mir i moraju se ponašati kako to
priliči mjestu i poštovanju prema umrlim.

Građani su se obvezni pridržavati Odluke o pravilima ponašanja na groblju koju utvrđuje
Uprava groblja.
III. GROBNA MJESTA POD POSEBNOM ZAŠTITOM
Članak 18.
Grobna mjesta koja su proglašena spomenicima kulture ne mogu se smatrati
napuštenim, već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture
O održavanju i obnavljanju grobnih mjesta iz prethodnog stavka dužno je brinuti
nadležno tijelo Općine Tisno.
Članak 19.
Grobna mjesta u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne
mogu se smatrati napuštenim, već je o njima dužno brinuti nadležno tijelo Općine Tisno.
O značenju povijesne osobe iz prethodnog stavka mišljenje daje Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.
Članak 20.
Natpisi na grobnim mjestima osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo
ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog naroda, ako
su postojeći natpisi ispisivani u vrijeme represivnih režima nisu u tom smislu cjeloviti.
IV. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA OD STRANE UPRAVE
Članak 21.
Uprava groblja dužna je:
- voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Tisno
koji sadrži podatke o grobnim mjestima, korisnicima grobnih mjesta, osobama
koje imaju pravo ukopa te svim promjenama
- grobljima upravljati pažnjom dobrog gospodara
- jednom godišnje Općinskom vijeću podnijeti izvješće o svom radu,
- pravovremeno poduzimati mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim
osobama
Ako na postojećem groblju nema dovoljno prostora za nova grobna mjesta Uprava
groblja predlaže Općini Tisno potrebu za rekonstrukcijom, odnosno proširenjem postojećeg ili
izgradnju novog groblja.
Odluku o pravilima ponašanja na groblju Uprava groblja dužna je izložiti na vidljivim
mjestima na groblju, a osobito na svakom ulazu u groblje.
Članak 22.
Grobno mjesto daje se na korištenje na neodređeno vrijeme uz uvjet da ga korisnik
održava i plaća godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta.
Članak 23.
Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se
napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od
posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu.
Činjenica da je grobno mjesto uređivano, održavano ili posjećivano ne utječe na
prestanak prava korištenja sukladno st.1. ovoga članka.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema prethodnom stavku smatra da je
napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča,
nadgrobni spomenici, i znaci), nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zateznim

kamatama. U protivnom smatrati će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja
može slobodno raspolagati.
Uprava groblja je dužna prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku
prenijeti ostatke preminulog iz napuštenog groba u zajedničko grobno mjesto (kosturnicu)
izgrađenu za tu namjenu.
V. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE TE UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENOV VRIJEME I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 24.
Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja rješenjem na temelju članka
13. Zakona o grobljima.
Uprava groblja će sukladno planu grobnih mjesta, uvažavati u najvećoj mogućoj mjeri
želje podnositelja zahtjeva.
Grobno mjesto može se dodijeliti na korištenje i prije nastale potrebe za pokapanje.
Čanak 25.
Grobna mjesta mogu se dodjeljivati na korištenje na neodređeno vrijeme u postupku
javnog prikupljanja pismenih ponuda temeljem oglasa objavljenog u javnom glasilu, a sve
kako za novoizgrađena grobna mjesta tako i za napuštena grobna mjesta po isteku propisanih
rokova sukladno odredbama Zakona o grobljima i ove Odluke.
Po završetku roka za prikupljanje ponuda na javni oglas Uprava groblja obavlja izbor
kandidata.
Članak 26.
Visinu naknade za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme
određuje skupština Uprave groblja svojim aktom u skladu uvjetima i mjerilima utvrđenim
odredbama ove odluke uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.
Naknada iz st. 1 ovog članka određuje se prema slijedećim mjerilima:
- tržišne vrijednosti zemljišta onog područja na kojem se nalazi groblje
- odnosa površine grobnog mjesta s površinom ostalog zemljišta na groblju
- troškova opremanja groblja
- položaja (lokacije) grobnog mjesta
Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća korisnik u roku od 30 dana od dana
donošenja rješenja o dodjeli grobnog mjesta.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje može se platiti u dva jednaka obroka
prema odluci Uprave groblja na temelju prethodno podnesenog zahtjeva korisnika s tim da
razdoblje otplate ne smije biti dulje od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o dodjeli
grobnog mjesta na korištenje.
Članak 27.
Uprava groblja donijeti će rješenje o korištenju grobnog mjesta i u slučajevima kada je
korisnik podmirio naknadu za korištenje grobnog mjesta međutim iz objektivnih razloga mu
rješenje o korištenju grobnog mjesta nije izdano.
Članak 28.
Visinu godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta određuje skupština Uprave
groblja svojim aktom u skladu uvjetima i mjerilima utvrđenim odredbama ove odluke uz
prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Naknada iz st. 1 ovog članka određuje se u zavisnosti od stvarnih troškova održavanja
groblja i broja osoba koje se mogu ukopati u odnosno grobno mjesto.
Naknadu iz st. 1. ovog članka plaćaju korisnici godišnje do kraja tekuće godine.
Članak 29.
Korisnik grobnog mjesta može odrediti osobe koje imaju pravo pokopa u grobno
mjesto, ovlastiti druge osobe da to umjesto njega učine ili grobno mjesto ustupiti trećim
osobama.
Ako korisnik grobnog mjesta ne postupi po prethodnom stavku smatrati će se da je
grobno mjesto odredio za osobni pokop ili za pokop članova svoje obitelji u koju se ubrajaju:
bračni drug, potomci (uključujući i posvojenu djecu), njihovi bračni drugovi, roditelji, braća i
sestre, njihovi bračni drugovi i njihovi potomci.
Ako između članova obitelji ili drugih zainteresiranih osoba nastane spor o pravu
korištenja grobnog mjesta Uprava groblja neće vršiti daljnja pokapanja u predmetni grob dok
spor ne bude riješen.
Članak 30.
Pravo na ustupanje grobnog mjesta korisnik grobnog mjesta može trećim osobama
izvršiti samo ugovorom u pisanom obliku ovjerenom kod javnog bilježnika, a isprava o tome
mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja ima više korisnika, za ustupanje
prava korištenja trećim osobama potreban je njihov zajednički pristanak.
Članak 31.
Oprema i uređaji koji su ugrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom, te ako
se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme odnosno
uređaja grobnog mjesta, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi
groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.
VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA:
Članak 32.
Nepoznate osobe pokopati će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama
osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) u
zajedničko grobno mjesto.
Zajedničko grobno mjesto u smislu prethodnog stavka je grobno mjesto namijenjeno
za ukop osoba koje nisu bile korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši
u grobno mjesto s pravom korištenja članova njegove obitelji.
VII. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA:
Članak 33.
U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka jedne godine od
posljednjeg ukopa.
Uprava groblja će prije dodjele popunjenog grobnog mjesta drugom korisniku,
premjestit ostatke preminulog iz popunjenog groba u zajedničku grobnicu (kosturnicu)
odnosno sukladno važećim propisima ostatke ranije umrle osobe sakupiti u primjeren
sandučić i ostaviti u istom grobu.
VIII. POKAPANJE UMRLIH
Članak 34.
Umrla osoba se ne smije pokopati bez dozvole za pokop.

Ako na groblje bude donijeta umrla osoba bez odobrenja za pokop, Uprava groblja dužna
je o tome obavijestiti sanitarnu inspekciju.
Članak 35.
Sprovodi umrlih na grobljima gdje postoje mrtvačnice, polaze od mrtvačnice do
grobnog mjesta.
Pri svakom pokopu mora biti nazočan djelatnik Uprave groblja radi vršenja nadzora
nad tehničkim uvjetima pokopa i utvrđivanja činjenice pokopa .
Po završetku pokopa utvrđene okolnosti unose se u grobnu evidenciju.
Članak 36.
Ako se prilikom pokopa moraju pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika na
grobnom mjestu u kojem se obavlja pokop, odnosno na okolnim grobnim mjestima, troškove
oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja pokop.
Odluku o potrebi i opsegu pomicanja spomenika iz prethodnog stavka donosi Uprava
groblja.
Okolna grobna mjesta koja se oštete prilikom izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka
moraju se odmah a najkasnije u roku od 15 dana od pokopa urediti i dovesti u prijašnje stanje.
Članak 37.
Iskope, pokapanje i zatvaranje grobnog mjesta obavljanju djelatnici Uprave groblja.
Kada se lijes sa umrlim stavi u grobno mjesto isto se mora zatvoriti.
IX. ISKOPI I PRIVREMENI UKOPI:
Članak 38.
Iskopi umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se vršiti na
temelju odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu, po službenoj
dužnosti kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.
Iskope vrše djelatnici Uprave groblja ili kooperantske tvrtke koje imaju potrebne
dozvole za obavljanje iskopa umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka.
Iskope posmrtnih ostataka osoba koje su umrle od zaraznih bolesti, mogu se dozvoliti
tek nakon godinu dana od pokopa.
Članak 39.
Iskop se može vršiti samo na temelju odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti
nazočan iskopu.
Članak 40.
Uprava groblja može izvršiti privremeni pokop umrlog samo ako se zbog spora o
pravu korištenja određenog grobnog mjesta ne može postići nagodba odnosno utvrditi pravo
korištenja, te ako osoba koja se brine o pokopu umrlog ne raspolaže grobnim mjestom.
Privremeni ukop može se izvršiti u zajedničko grobno mjesto, a u privatno samo na
temelju odobrenja korisnika grobnog mjesta.
Pokop u privremeno grobno mjesto mora se zabilježiti u grobnu evidenciju.
X. OSNIVANJE I NAPUŠTANJE GROBLJA
Članak 41.
Općinsko vijeće Općine Tisno prostornim planom utvrđuje potrebu izgradnje odnosno
rekonstrukcije groblja kada se za to ukaže potreba.

Prostorni plan mora se temeljiti na Programu uređenje groblja utvrđenom za
vremensko razdoblje od najmanje 30 godina.
Program uređenja groblja mora obavezno sadržavati podatke o predvidivom povećanju
stanovnika i postotku smrtnosti.
Članak 42.
Općinsko vijeće Općine Tisno donijeti će Odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da
na groblju nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u
postojeća grobna mjesta.
Troškove izmještanja groblja ili dijela groblja osigurati će Općina iz Proračuna.
Članak 43.
Općinsko vijeće Općine Tisno donijet će Odluku o stavljanju groblja ili dijela groblja
izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.
Groblje ili dio groblja za koje se donese Odluka o stavljanju izvan uporabe ne može
više služiti za pokapanje umrlih.
Odluka o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe mora biti objavljena putem
sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i na internet stranicama.
Ako se groblje ili dio groblja stavi van uporabe Općina Tisno obavezna je daljnje
ukope osigurati izgradnjom novog groblja ili na drugim postojećim grobljima.
Premještanje groblja ili dijela groblja moguće je nakon proteka 100 godina od
posljednjeg ukopa.
XI. NADZOR
Članak 44.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati će komunalno redarstvo Općine Tisno i
sanitarna inspekcija, svatko u okviru svoje nadležnosti.
XII. KAZNENE ODREDBE:
Članak 45.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba koja
postupa suprotno članku 12. stavku 2. ove Odluke
Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba,
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja postupa suprotno članku 12.
stavku 2. ove Odluke, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno
samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu 300,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja postupa
suprotno članku 14. ove Odluke
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 46.
Uprava groblja dužna je preuzeti upravljanje grobljima na području Općine Tisno u
roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju grobljima
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.13/00).
Do donošenja akta skupštine Uprave groblja kojima se uređuje visina naknade za
korištenje grobnog mjesta, visina godišnje grobne naknade te ostalih usluga, primjenjivati će

se Cjenik pogrebnih usluga i grobarina na grobljima na području Općine Tisno ( Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije br.7/10).
Članak 48.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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