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Na temelju  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.-pročišćeni 

tekst, 82/04, 110-04-Uredba, 178/04, 38/09, 153/09, 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 

153/13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine broj 30/09,35/09 i 

16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj  16.veljače 2016.godine 

donosi 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora 

 

Članak 1. 

U članku 2. stavak 3. „održavanje groblja“ –briše se. 

 

      Članak 2. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju  

na temelju ugovora stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Brod Moravice.“ 

 

KLASA: 363-01/16-01/15 

URBROJ: 2112-06-16-01-01 

 

Brod Moravice, 16.veljače 2016.g. 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 

 

        Predsjednik: 

          Branimir Svetličić,v.r. 
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Temeljem članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09,,79/09,, 
153/09,.49/11,144/12,94/13,147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice 
(„Službene novine“ broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na 
sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine donosi 
 
 
                                                                        O D L U K U 
                                o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama  
                 Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora 
 
 
                                                                                     I 
             Stavlja se van snage Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima koji se obavljaju na temelju ugovora, Klasa: 363-01/12-01/20, Ur.br: 2112-06-
12-01-01 od 29. svibnja 2012. godine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 
23/12). 
 
                                                                                      II 
             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Brod Moravice.“ 

 
 
KLASA:  363-01/16-01/18 
UR.BR:   2112-06-16-01-01 
Brod Moravice, 16. veljače 2016. 
 
                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 
 
 
 
                                                                                                           Predsjednik 
                                                                                                     Branimir Svetličić,v.r. 
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           Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
26/03-pročišćeni tekst,82/04,38/09,79/09,49/11,153/09,49/11,144/12,94/13,,147/14 i 
36/15) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09,35/09 i 
16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 16. Veljače 2016. 
godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti 

održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, 
te ukop i kremiranje pokojnika na području Općine Brod Moravice 

 
 
                                                                                 I 
        Stavlja se van snage Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja prostora i 
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika na 
području Općine Brod Moravice, Klasa: 363-01/14-01/08, Ur.br: 2112-06-14-01-06 od 03. 
travnja 2014. godine, („Službene novine“ Primorsko-goranske županije) broj 10/14). 
 
                                                                                  II 
         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Brod Moravice.“ 

  
 
KLASA: 363-01/16-01/19 
UR.BR: 2112-06-16-01-01 
Brod Moravice, 16. veljače 2016. 
 
 
                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 
 
 
                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                      Branimir Svetličić  v.r.   
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Na temelju članka 4. stavka 3. i članka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110-04-Uredba, 178/04, 38/09, 153/09, 

49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice 

(„Službene novine broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na 

sjednici održanoj  16.veljače 2016.godine donosi 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 

na području Općine Brod Moravice 

 

Članak 1. 

U članku 3. dodaje se točka 15. održavanje groblja- upravljanje grobljima. 

 

      Članak 2. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Brod Moravice stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenim novinama Općine Brod Moravice.“ 

 

KLASA: 363-02/16-01/01 

URBROJ: 2112-06-16-01-01 

 

Brod Moravice, 16.veljače 2016.g. 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 

        Predsjednik: 

                 Branimir Svetličić,v.r. 
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         Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i 
članka  32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 35/09 i 16/13), 
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine 
donijelo je 
                                                                       
                                                             ODLUKU O GROBLJIMA 
 
 
I OPĆE ODREDBE 

    
                                                       Članak 1. 

 
           Ovom Odlukom određuje se: 
 

- Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski 
razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba, 
održavanje groblja i uklanjanje otpada sa groblja, 

- Uvjeti i mjerila upravljanja grobljem, 
- Uvjeti i mjerila za plaćanje kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta, 
- Način i uvjeti korištenja groblja 

 
                                                                            Članak 2. 
            Groblja koja su predmet ove Odluke su groblja Brod Moravice, Male Drage, Šimatovo, 
Podstene i Goršeti. 
             Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine Brod Moravice. 
 
                                                                             Članak 3. 
               Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna 
infrastruktura i u pravilu prateće građevine. 
               Pratećim građevinama u smislu Zakona o grobljima, odnosno ove Odluke smatraju 
se krematorij, mrtvačnica,, prostor za izlaganje na odru, prostor za ispraćaj umrle osobe, 
sanitarni čvorovi i prostor za odlaganje opreme i alata i sl. 
               Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, a 
može biti i izvan toga prostora ukoliko je to planirano prostornim planom uređenja jedinice 
lokalne samouprave. 
 
                                                                             Članak 4. 
                Grobna mjesta su, u smislu ove Odluke, grobovi i grobnice namijenjeni za ukop 
umrlih osoba. 
                 Korisnikom grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se osobe kojima je 
grobno mjesto dano na korištenje rješenjem. 
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                  Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen ugovor o 
korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, račun ili neki drugi pravno valjani akt, 
smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru ili drugom aktu.  
 
                                                                               Članak 5. 
                  Na grobljima iz članka 2. Ove Odluke ukapaju se, u pravilu, umrli koji su imali 
prebivalište i boravište na području Općine Brod Moravice. 
                  Na grobljima na području Općine Brod Moravice mogu se ukopati i ostali pokojnici 
koji nisu imali prebivalište ili boravište na području Općine Brod Moravice, ukoliko su 
korisnici grobnog mjesta prema članku 4. Ove Odluke, odnosno korisnici su obiteljskih 
grobova ili grobnica, te ako im osoba upisana kao korisnik obiteljskog grobnog mjesta ili 
grobnice to dopušta.  
                   Iznimno,a pod uvjetima ovom Odlukom, grobno mjesto se dodjeljuje na korištenje 
i svim drugim pokojnicima ako su tako odredili za života ili ako tako odredi nadležna državna 
institucija, njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom ukopu. 
                   Članom obitelji pokojnika iz prethodnog stavka smatraju se: supružnik, vanbračni 
supružnik, roditelji, skrbnici, djeca (uključujući i usvojenu djecu), te njihovi supružnici i djeca, 
braća i sestre i njihovi supružnici i djeca. 
                   Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama važećeg  Zakona o 
grobljima. 
 
                                                                             Članak 6. 
                  Općinsko vijeće Općine Brod Moravice donosi odluke: 

- O zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih 
grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta, 

- O stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa 
zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta, 

- Premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe, 
- O potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu sa Prostornim planom . 

 
                                                                                  
II UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA                  
  
                                                                             Članak 7. 
              Grobljima iz članka 2. Ove Odluke upravlja Općina Brod Moravice putem vlastitog 
pogona, osnovano radi obavljanja komunalnih djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Uprava 
groblja), sukladno Zakonu o grobljima, odnosno ovoj Odluci. 
 
                                                                             Članak 8. 
                Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:   
                 

- Utvrđuje raspored grobnih mjesta, 
- Dodjeljuje grobna mjesta na korištenje, 
- Vrši naplatu godišnje grobne naknade, 
- Predlaže godišnji program održavanja groblja, 
- Vodi brigu o uređenju, održavanju i rekonstrukciji groblja (promjena površine, 

razmještaj putova i staza i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim 
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uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i 
estetskim vrijednostima, 

- Vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture, 
- Vodi grobnu evidenciju, 
- Obavlja pogrebne poslove (iskop i zatrpavanje grobnog mjesta, uređenje grobnog 

mjesta nakon ukopa, održavanje mrtvačnice i pratećih objekata) 
- Vodi obračun, odnosno visinu naknade za dodjelu korištenja grobnih mjesta i 

godišnju visinu naknade za korištenje grobnih mjesta, 
- Obavlja ostale poslove po nalogu Općinskog načelnika. 

 
            Uprava groblja obvezna je upravljati grobljima pažnjom dobrog gospodara na način 
kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju, te sukladno 
programu uređenja i održavanju groblja. 
 
                                                                               Članak 9.                     
              Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se 
osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog 
nedostatka prostora na groblju, pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere radi 
rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja. 
 
                                                                                Članak 10. 
               Uprava groblja ili fizička i pravna osoba kojima su ustupljeni poslovi ukopa umrle 
osobe dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu umrlih osoba, te registar umrlih osoba za 
svako groblje posebno, s podacima o grobovima i grobnicama urni, korisnicima grobova, te 
donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima. 
                Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica. 
                Grobni očevidnici, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica 
moraju se pohraniti i trajno čuvati. 
 
                                                                                Članak 11. 
                Uprava groblja dužna je u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke 
donijeti akt o pravilima ponašanja na grobljima, te položajni plan grobnih mjesta i grobnica. 
 
III MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 
 
                                                                                Članak 12. 
                 Za ukop umrlih osoba na grobljima iz članka 2. Ove Odluke predviđena su grobna 
mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi, grobnice te grobovi za privremeni ukop. 
                 Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više osoba. 
                 Unutar jednog grobnog mjesta, koje se uređuje kao grob, smije se ukopati samo 
jedan pokojnik. 
                 Iznimno se u jedan grob može ukopati još jednog pokojnika uz suglasnost korisnika 
grobnog mjesta ili njegovog nasljednika, ukoliko je grob produbljen na način da se osigura 
najmanje 0,80 cm zemlje iznad gornjeg lijesa. 
                  Osobe koje su sagradile grobnicu ili je stekle na drugi način, imaju pravo u nju 
izvršiti ukop onoliko osoba za koliko je predviđeno projektom. 
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                Na grobljima se mora osigurati adekvatan prostor i izgraditi zajednička grobnica za 
smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta. 
 
                                                                                Članak 13. 
                  Grobna mjesta dodjeljuje Uprava groblja. 
             Grobno mjesto se dodjeljuje prema planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg 
donosi Uprava groblja,a obzirom na raspoloživa mjesta, te na način da se nastoji udovoljiti 
želji korisnika ukoliko je to moguće. 
                   Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta obvezno mora sadržavati: plan groblja, 
plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima, površinama i sličnim 
podacima. 
 
                                                                                Članak 14. 
                    Grobna mjesta dodjeljuju se  na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja 
grobnih mjesta i grobnica, a dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje 
ukop. 
                     Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će 
biti budući korisnik grobnog mjesta. 
                       
                                                                                 Članak 15. 
                     Uprava groblja može dodijeliti na korištenje nova grobna mjesta, odnosno mjesta 
na kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su ih korisnici napustilii 
grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja. 
 
                                                                                  Članak 16.  
                     Položaj grobnica, grobova i nadgrobnih spomenika i ploča radi izgradnje ili 
rekonstrukcije određuje Uprava groblja u skladu sa prihvaćenim projektima uređenja groblja. 
 
                                                                                   Članak 17. 
                      Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz 
jednokratnu naknadu, te o tome donosi rješenje. 
                      Protiv rješenja iz stavka 1. Ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 
upravnom odjelu nadležnom za komunalne poslove. 
 
                                                                                   Članak 18. 
                       Ukop u popunjeni grob može se odobriti nakon protoka od petnaest godina od 
posljednjeg ukopa, a ukop u popunjenu grobnicu ili grobnu nišu može se odobriti nakon 
protoka od trideset godina od zadnjeg ukopa, uz zadovoljavanje svih za to potrebnih 
sanitarnih uvjeta. 
                        Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne 
dozvoljavaju daljnji ukop. 
                        O popunjenosti, odnosno nepopunjenosti grobnog mjesta dužna je brinuti 
Uprava groblja. 
 
                                                                                   Članak 19. 
                 Grobno mjesto za koje grobna naknada nije podmirena deset godina smatra se 
napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest 
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godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u 
grobnicu.    
                  Uprava groblja dužna je odluku i spisak napuštenih grobova objaviti na web 
stranici Općine Brod Moravice, oglasnoj ploči Općine Brod Moravice, te na oglasnoj ploči 
groblja na koje se spisak odnosi. Objava može trajati najduže šest mjeseci. 
                   Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. Ovog članka smatra 
da je napušteno, može raspolagati  izgrađenom opremom (nadgrobna ploča, nadgrobni 
spomenik i oznakama, ogradom groba i sl.)nakon što podmiri dužni iznos grobne naknade sa 
zakonskom zateznom kamatom, najkasnije u roku od 90 dana od dana dobivanja obavijesti 
od strane Uprave groblja. U protivnom, smatrati će se  da se radi o napuštenoj imovini kojom 
Uprava groblja može slobodno raspolagati. 
                   Uprava groblja dužna je prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom 
korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu u 
izrađenu za tu namjenu. 
 
                                                                                   Članak 20.   
                    Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. 
                    Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama, o 
čemu je pisanim putem dužan obavijestiti Upravu groblja. 
                    Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može 
se obaviti samo uz suglasnost korisnika grobnog mjesta. 
                    Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja istog stječu njegovi 
nasljednici. 
                    Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je Upravi groblja dokazati da je naslijedio 
pravo korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog akta o nasljeđivanju, te zatražiti 
prava prijenosa korištenja grobnog mjesta u grobnom očevidniku ili drugoj dokumentaciji o 
groblju. Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama 
sukladno uvjetima određenim u ovoj Odluci. 
                    Ugovor o ustupanju grobnog mjesta, ovjeren kod javnog bilježnika, radi potrebe 
upisa novog korisnika u grobni očevidnik mora se dostaviti Upravi groblja najkasnije u roku 
od 30 dana od dana sklapanja ugovora. 
                               
                                                                                 Članak 21. 
                     Uprava groblja odrediti će opće polje, ili prema ukazanoj potrebi, samo opće 
grobove, u koje će se ukapati umrle osobe koje su imale prebivalište ili boravište na području 
Općine Brod Moravice, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke, niti su 
bile upisane u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto, te 
nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika. 
                      Umrle osobe iz prethodnog stavka pokopat će se u opći grob, a to grobno mjesto 
će se prikladno označiti o trošku Općine Brod Moravice. 
                       Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. Ovog članka ne stječu pravo korištenja 
grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane. 
                      Popunjeno grobno mjesto na općem polju ili općem grobu može se prekopati 
nakon proteka od 15 (petnaest) godina od posljednjeg ukopa u isto. 
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                                                                                Članak 22. 
                  Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju koje odredi Uprava 
groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke 
(dob,spol,datum smrti). 
                  Trošak pokopa nepoznate osobe snosi Općina Brod Moravice. 
 
IV  UVJETI I MJERILA ZA PODMIRENJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I 
      GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 
 
                                                                                 Članak 23.   
                   Korisnik kojem se dodjeljuje na korištenje grobno mjesto na neodređeno vrijeme 
dužan je platiti jednokratnu godišnju naknadu za grobno mjesto sukladno Odluci o  godišnjoj 
naknadi za grobno mjesto koju donosi Općinsko vijeće Općine Brod Moravice. 
 
                                                                                  Članak 24. 
                   Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke 
podmiruju se u rokovima i prema uvjetima koje utvrdi Uprava groblja. 
                   Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta prihod su Uprave groblja, odnosno 
Općine Brod Moravice, a koriste se isključivo za namjene propisane zakonskim odredbama i 
Programima Općine Brod Moravice za komunalnu infrastrukturu. 
 
                                                                                  Članak 25. 
                    Podmirenje godišnje naknade vrši se jednokratno i to jednom godišnje. 
 
 
V ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 
 
                                                                                  Članak 26. 
                 Pod redovnim održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se: 

- Održavanje mrtvačnice, pomoćnih objekata, ograda i sanitarnog čvora, 
- Obrezivanje stabala i niskog raslinja, te šišanje i uređivanje živice, 
- Dosađivanje novih nasada visokog i niskog raslinja i živica, te uzgoj i održavanje 

zelenila, 
- Čišćenje groblja, staza,putova, prostora ispred mrtvačnice, parkirališta i okoliša 

groblja od otpada i snijega, 
- Održavanje glavnog križa na grobljima, 
- Košnja travnatih površina, održavanje električnih instalacija, vodovodne mreže, te 

drugih uređaja, 
- Održavanje i čišćenje mrtvačnice i sanitarnog čvora, 
- Sakupljanje i odlaganje otpada, 
- Ostali nespomenuti radovi na održavanju i uređenju groblja i objekata groblja. 

 
                                                                                  Članak 27. 
              Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada. 
 
                                                                                  Članak 28. 
               Groblje mora biti ograđeno i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno. 
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               Mrtvačnica i drugi objekti, uređaji i oprema moraju se održavati u urednom i 
ispravnom stanju. 
 
                                                                                  Članak 29. 
                Korisnik grobnog mjesta dužan je održavati grobno mjesto i prostor oko grobnog 
mjesta urednim i čistim. 
                Na grobnom mjestu može se saditi samo cvijeće i ukrasno bilje, ali ne i visoko 
raslinje. 
                 Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili 
moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti pokojnika niti druge pokojnike na groblju. 
                                                              
                                                                                   Članak 30. 
                 Svi građevinski zahvati koji se obavljaju na groblju moraju biti moraju biti izvedeni 
sukladno važećim propisima i Planu grobnih mjesta i grobnica. 
                  Poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se  isključivo po nalogu ili prethodnom 
pismenom odobrenju Uprave groblja. 
                  Izvoditelji radovi su pri tome dužni: 

- Radove izvoditi u vremenu koje odredi Uprava groblja pri čemu se mir i pijetet prema 
mrtvima mora očuvati u najvećoj mjeri, 

- Na mjestu izvođenja radova držati građevinski materijal samo kraće vrijeme i u 
količini koja ne smije ometati kretanje po groblju, 

- Za dovoz materijala i odvoz viška materijala namijenjenog građenju, te za odvoz 
otpadnog materijala, koristiti se može samo prostor kojeg odredi Uprava groblja, 

- U slučaju prekida radova i po njihovu završetku, bez odlaganja dovesti gradilište u 
prvobitno stanje, 
 

                 Odredbe ovog članka odnose se i na korisnike grobnog mjesta kada namjerava 
opremiti ili urediti grobno mjesto, odnosno izvesti radove sanacije ili druge radove na 
grobnom mjestu ili grobnici. 
                 Uprava groblja zabraniti će svako izvođenje radova koje je započeto suprotno 
odredbama ovog članka.       
 
                                                                                  Članak 31.    
                   
                  Ukoliko se korisnik odluči na grobno mjesto postaviti nadgrobni spomenik od 
materijala trajne vrijednosti, njegov oblik i način izvedbe moraju biti primjereni okolini i 
mjesnim običajima. 
                   Korisnik grobnog mjesta dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i 
čisto,zelenilo mora biti njegovano, a nadgrobni uređaji ispravni. 
                   Prilikom održavanja grobnog mjesta korisnik mora voditi računa da ne ošteti i ne 
nagrdi susjedna grobna mjesta , a smeće i drugi otpad i materijal mora odlagati u namjenske 
posude. 
                   Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost od oštećenja izgrađene 
opreme i uređaja groba, Uprava groblja obavijestiti će korisnika da je dužan izvršiti dužne 
popravke. Ukoliko po pozivu Uprave groblja korisnik ne izvrši u određenom roku potrebne 
popravke iste će izvršiti Uprava groblja na trošak korisnika. 
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                                                                               Članak 32. 
                    Uprava groblja dužna je  na prikladnim i vidljivo označenim mjestima na groblju 
osigurati posude za odlaganje smeća, ostatka cvijeća, vijenaca i ostalog otpadnog materijala, 
te voditi brigu o njegovom odvozu i uklanjanju istog. 
                    Građani su dužni  pridržavati se propisanih pravila ponašanja na groblju koja 
propisuje Uprava groblja. 
 
                                                                               Članak 33. 
                     Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama i nišama 
koje uzrokuju treće osobe. 
                     Ukoliko se prilikom ukopa u obiteljski grob mora pomaknuti oprema ili uređaj 
toga groba ili okolnih grobova ili grobnica, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi 
osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop. 
 
                                                                                Članak 34. 
                      Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati 
napuštenima, već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika 
kulture 
                       Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih posebnih osoba ne 
mogu se smatrati napuštenim, već se o njima brine i održava ih Uprava groblja. 
                        Općinsko vijeće Općine Brod Moravice može utvrditi osobe od značaja za 
Općinu Brod Moravice čija se grobna mjesta  ne mogu smatrati napuštenima, već se o njima 
brine i održava ih Uprava groblja. 
 
                                                                                 Članak 35. 
                        Na groblju je izričito zabranjeno: 

- Ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja Uprave groblja, 
- Oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim mjestima, 
- Oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge 

opreme na groblju, 
- Kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko 

grobnih mjesta, 
- Odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta, 
- Odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuđih grobnih mjesta, 
- Zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju 

potrebnog pijeteta prema mrtvima na groblju. 
 
      
VI NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA                
 
                                                                              Članak 36. 
            Ekshumacija umrlih osoba obavlja se  pod uvjetima i na način koji su uređeni 
posebnim propisima. 
            Ekshumacija umrle osobe obavlja se u pravilu od 01. listopada do 30.travnja. 
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                                                                           Članak 37. 
             Naručitelj ukopa je svaka pravna ili fizička osoba koja je uz predočenje i predaju 
dozvole za ukop umrle osobe, a po potrebi i drugih isprava, te preuzimanjem obveze 
podmirenja troškova pogrebnih poslova, zatražila  obavljanje ukopa. 
 
                                                                            Članak 38. 
             Naručitelj ukopa obvezan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa, u kojem mora 
naznačiti sljedeće podatke: 

- Osobne podatke o osobi koja vodi brigu o grobnom mjestu, 
- Osobne podatke o pokojniku, 
- Podatke o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop, 
- Podatke o korisniku grobnog mjesta. 

 
           Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i 
zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta. 
 
                                                                             Članak 39.      
             Pogrebi se mogu obavljati svakog dana u tjednu, kao i na dan vjerskih i državnih 
blagdana.      
 
                                                                              Članak 40. 
             Službena osoba uprave groblja u obavljanju nadzora ove Odluke ovlaštena je: 

- Nadzirati primjenu ove Odluke, 
- Upozoriti pravne ili fizičke osobe o pravilima ponašanja na groblju, na poduzimanje 

određenih radnji u svrhu održavanja grobova i grobnica, uklanjanje otpada, te 
postavljanja, obnove i uklanjanja nadgrobnih spomenika,        

                
      
         VII  KAZNENE ODREDBE 
 
                                                                               Članak 41. 
                                
              Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj Uprava 
groblja: 

- Ako ne upravlja grobljem sukladno članku 7. Ove Odluke, 
- Ako ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Brod 

Moravice, 
- Ako ne vodi posebnu brigu o dijelovima groblja sukladno članku 34. Ove Odluke, 
- Ako ne vodi brigu o održavanju groblja i otklanjanju otpada.                  

                             
             Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se fizička ili pravna osoba : 

- Ako gradi grobnicu, postavlja ili obnavlja nadgrobni spomenik ili opremu grobnog 
mjesta bez prethodnog odobrenja Uprave groblja.     

 
              Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kazniti će se za prekršaj 
korisnik grobnog mjesta: 

- Ako grobno mjesto i prostor oko njega ne održava urednim 
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- Postupa protivno odredbama članka 29. i 30. ove Odluke.                     
 
 
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
                                                                              Članak 42. 
            Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke imali status 
korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta ili nekog drugog 
valjanog pravnog akta, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme. 
 
                                                                               Članak 43. 
            Osoba koja smatra da je korisnik grobnog mjesta, a nije upisana u Grobni očevidnik 
može zatražiti upis na temelju valjano pravnog akta. 
 
                                                                                Članak 44. 
             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Brod Moravice“. 
             Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima Općine Brod 
Moravice („ Službene novine „ Primorsko-goranske županije broj 11/99).  
 
 
KLASA: 363.01/16-01/22 
UR.BR:  2112-06-16-01-01 
Brod Moravice, 16. veljače 2016.                                                  
 
                                                                                      
                                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 
 
 
                                                                                                              Predsjednik 
                                                                                                       Branimir Svetličić,v.r.   
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        Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 159/09, 56/13,  i 154/14) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice 
(„Službene novine“ broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na 
sjednici održanoj dana 16. veljače 2016.godine donijelo je  
 
                                                                 
                                                                O D L U K U 
                             o prvoj Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj 
 
                                                                    Članak 1. 
           Članak 1.mijenja se i glasi:  
           Ovom se Odlukom na području Općine Brod Moravice uvodi obveza plaćanja naknade 
za razvoj radi sufinanciranja  izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar, 
mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe, 
utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, 
način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca – 
vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad 
obračunom i naplatom naknade za razvoj. 
 
                                                                      Članak 2. 
           Članak 3. mijenja se i glasi: 
           Naknada za razvoj koristiti će se: 
 

- za sufinanciranje izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar,  
- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža, 
- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i javnih 

cjevovoda i drugih vodnih građevina, 
- za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora, 
- za otkup i uređenje zemljišta  potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi 

zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.  
 
                                                    Članak 3. 
 

              Ova Odluka osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brod 

Moravice.“ 

 Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web 

stranici Isporučitelja. 

 
KLASA: 363-01/16-01/24 
UR.BR: 2112-06-15-01-01 
Brod Moravice, 16. veljače 2016.     
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                                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 
 
                                                                                                 Predsjednik 
                                                                                             Branimir Svetličić v.r. 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

„SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BROD MORAVICE“ 

 Izdavač: Općina Brod Moravice 

 Odgovorni urednik: Dragutin Crnković 

 Uredništvo:Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice,Stjepana Radića 1 

51312 Brod Moravice, tel.051/817-180; fax: 051/817-002 

 web:www.brodmoravice.hr; mail:opcina@brodmoravice.hr 

 Izlazi: po potrebi 
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