Na temelju članka 18., stavka 1. Zakona o grobljima («Narodne novine broj» 18/98) i članka
26. Statuta Općine Lećevica ("Službeni glasnik Općine Lećevica" broj 4/09), Općinsko vijeće
Općine Lećevica na svojoj 15. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o upravljanju grobljima
I.

OPĆE ODREDBE.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja
grobljima na području Općine Lećevica, a posebno odredbe u pogledu:
- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, promjene korisnika,
prava ukop, vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa
nepoznatih osoba,
- vođenje očevidnika i registra umrlih osoba,
- uvjeta i mjerila upravljanja grobljem od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lećevica,
- uvjeta i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta (održavanje groblja) i
- gradnje groblja, pratećih građevina (mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostori za
ispraćaj umrlih).
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Članak 2.
Na području Općine Lećevica nalaze se slijedeća groblja:
groblje Sv. Martina- Lećevica
groblje Sv. Filipa i Jakova-Kladnjice
groblje Sv. Jure-Radošić
groblje Sv. Ivana –Divojevići
groblje Rođenja Presvete Bogorodice – Uble (Lećevica)

Članak 3.
U smislu ove Odluke:
- grobna mjesta su grobovi sa mogućnošću 1., 2., 3. i 4. ili više ukopa i grobnice namijenjene
za ukop umrlih osoba,
- obiteljski grobovi i grobnice služe za pokop više pokojnika,
- korisnici grobnih mjesta su osobe, kojime je grobno mjesto dodijeljeno –rješenjem, odnosno
osoba, koja je do dana stupanja na snagu ove odluke koristila grobno mjesto.
Za održavanje i uređenje grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici grobnih mjesta, dok za
uređenje i održavanje groblja brine Općinska uprava ili pravna i fizička osoba, kojoj su ti poslovi
povjereni na temelju pisanog ugovora.
Svako groblje mora imati plan rasporeda grobova i evidenciju korisnika prema grobnog
očevidniku.
Članak 4.
Sredstva za uređenje i održavanje objekata na grobljima osigurava Općina Lećevica iz
sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju i naknade za
održavanje groblja.
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II.

MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE.

Članak 5.
Grobovi i grobnice dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta, kojeg
donosi Općinski načelnik, uz prethodnu suglasnost mjesnog odbora na čijem se području groblje
nalazi, redoslijedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenim u položajnom planu
grobnih mjesta, na način da se u najvećoj mjeri nastoji udovoljiti želji korisnika prema raspoloživim
mjestima.
Članak 6.
Grobna mjesta dodjeljuju se Rješenjem na neodređeno vrijeme. Rješenje izdaje Jedinstveni
upravni odjel Općine Lećevica, uz prethodnu suglasnost mjesnog odbora na čijem se području
groblje nalazi.
Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana.
III.

PROMJENA KORISNIKA, PRAVO UKOPA, PRIVREMENI UKOP I VREMENSKI
RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA.

Članak 7.
Korisnik grobnog mjesta može za života bez plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta,
ugovorom o ustupanju grobnog mjesta, prenijeti grobno mjesto na treću osobu.
Ukoliko se ugovorom o ustupanju prenosi na treću osobu, vlasništvo nad opremom grobnog
mjesta, treća osoba dužna je platiti porez na promet nekretninama.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, grobno mjesto mogu naslijediti njegovi nasljednici
sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju.
U slučaju iz trećeg stavka ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica donijeti
će Rješenje o dodjeli grobnog mjesta, na pisani zahtjev za promjenu korisnika grobnog mjesta, uz
predočenje dokaza u skladu s odredbama iz trećeg stavka ovog članka.
Članak 8.
Pravo ukopa u grobna mjesta imaju: korisnika grobnog mjesta, član njegove obitelji i druge
osobe.
Kod ukopa članova obitelji korisnika grobnog mjesta i drugih osoba, korisnik grobnog
mjesta daje pisanu suglasnost o istom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lećevica.
Članak 9.
Općinska uprava Općine Lećevica može iz opravdanih i izuzetnih razloga odobriti
privremeni ukop u grobna mjesta i to Rješenjem na neodređeno vrijeme na pisani zahtjev
zainteresirane osobe.
Naknada u slučaju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u mjesečnom iznosu Odlukom
Općinskog vijeća Općine Lećevica.
Članak 10.
U popunjena grobna mjesta može se korisniku grobnog mjesta odobriti ukop, nakon proteka
petnaest godina, od prvog, odnosno od svakog slijedećeg ukopa.
Članak 11.
Općinska uprava Općine Lećevica će prije dodjele popunjenog grobnog mjesta drugom
korisniku, organizirati premještaj ostataka preminulih iz popunjenog groba u zajedničku grobnicu
(kosturnicu) izgrađenu u tu svrhu sukladno odredbama Zakona o grobljima.
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IV.

NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA.

Članak 12.
Nepoznate osobe ukopati će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama,
osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na
odgovarajući način. Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničku grobnicu. Nepoznate osobe u smislu
ove Odluke su osobe, koje nemaju pravo ukopa u postojeća grobna mjesta, a čiji status nije riješen
odredbama Zakon o socijalnoj skrbi.
Članak 13.
Ukop u smislu članka 12. ove Odluke obavit će se nakon što nadležna državna tijela dadu
odgovarajuća odobrenja, prema mjesnim običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja
prema umrlom. Trošak ukopa nepoznate osobe namiruje se iz sredstava osiguranih u Programu
socijalno zdravstvenih potreba Općine Lećevica.
Članak 14.
Općinsko vijeće Općine Lećevica može putem koncesije povjeriti obavljanje pogrebnih
poslova pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.
V.

ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA.

Članak 15.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje ograđenog prostora na kojem se
nalaze grobna mjesta, mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, oproštajni trgovi i drugo.
O održavanju groblja brine Općinska uprava Općine Lećevica, odnosno pravna ili fizička
osoba, kojoj je pisanim ugovorom povjereno održavanje groblja.
Članak 16.
Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu
uređenja i održavanja groblja, na način da se osigura održavanje groblja urednim i primjerenim
njegovoj namjeri.
Članak 17.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu rasporeda i korištenja
grobnih mjesta, a u skladu s propisima o građenju, dokumentima prostornog uređenja, estetskim i
sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se Pravilnika o
pravilima ponašanja na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće moguće mjere očuvaju mir i
dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi
Općinska uprava općine Lećevica,
- građevinski materijal (kamen, šljunak, pijeska, cement, vapno i drugo) može se držati na
groblju samo kraće vrijeme, koje je potrebno za izvršavanje radova, uz uvjet da ne smeta
prometu po groblju,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije završetka radova, izvođač je dužan bez odlaganja
radilište dovesti u prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju mogu se koristi samo oni
putovi i staze koje odredi Općinska uprava Općine Lećevica.
Članak 18.
Radovi na uređenju i izgradnju grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo
nakon prethodne prijave Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lećevica i davanja osiguranja za
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namirenje troškova, koje će ista imati, u svezi na primjer iskolčenjem pravca za uređenje grobnog
humka, uređenje putova, utrošak vode i električne energije i slično.
Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica zabraniti će rad na određenom objektu onom
izvođaču radova, koji započne s radom bez prethodne prijave i davanja osiguranja za namirenje
troškova iz prethodnog stavka ovog članka.
Članak 19.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obujmu grobnog mjesta. Prije izgradnje ili rušenja
nadgrobnog obilježja, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog
odjela općine Lećevica o veličini i načinu izvedbe istog, u skladu s važećim dokumentima
prostornog uređenja, koji se odnose na mjesno groblje.
Članak 20.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta, koja koriste uređivati na primjeran način,
te održavati red i čistoću tako da ne oštete susjedna grobna mjesta, u skladu s Pravilnikom o
grobljima.
Članak 21.
Općinska uprava Općine Lećevica dužna je na odgovarajućim mjestima na groblju osigurati
odlaganje otpadaka, te odvoz i uklanjanje istih.
Groblja moraju biti ograđena. Ulaz u groblje, službene i oproštajne površine moraju imati
javnu rasvjetu. Sve javne površine moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba s
invaliditetom.
VI.

UVJETIMA U MJERILIMA UPRAVLJANJA GROBLJEM.

Članak 22.
Grobljem upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica. Pogrebni poslovi povjeravaju
se putem koncesije pravnoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova, a poslovi uređenja i
održavanja groblja, te uklanjanja otpada s groblja ugovorom se povjeravaju «Jaseniku» d. o. o.,
Lećevica, općinskom komunalnom poduzeću.
Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica obavlja slijedeće poslove:
- utvrđuje raspored grobnih mjesta,
- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,
- vrši naplatu godišnje grobne naknade,
- predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,
- vrši brigu o izgradnji i održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,
- vodi grobnu evidenciju,
- vrši kalkulaciju i predlaže visini naknade za dodjeljivanje korištenja grobnog mjesta i visini
godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i
- izdaje odobrenja za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika, kao i rekonstrukciju istih.
VII.

NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA ZA KORIŠTENJE NA
NEODREĐENO VRIJEME.

Članak 23.
Kod dodjele grobnog mjesta za korištenje na neodređeno vrijeme plaća se naknada. Visinu
naknade za dodijeljeno grobno mjesto određuje Općinsko vijeće Općine Lećevica posebnom
odlukom.
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VIII. GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA.
Članak 24.
Korisnici plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta za održavanje
infrastrukture na groblju, po grobnom mjestu sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Lećevica.
Članak 25.
Naknadu iz članka 23. ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku od
osam dana od dana donošenja Rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje na neodređeno
vrijeme.
Naknadu iz članka 24. ove Odluke, u iznosu zavisnom o troškovima održavanja, plaćaju
korisnici, odnosno njihovi nasljednici godišnje, s tim da se ista plaća najkasnije do 31. listopada
tekuće godine.
IX.

KAZNENE ODREDBE.

Članak 26.
Kaznom u iznos od 50,00 kn do 200,00 kn kazniti će se za prekršaj korisnik grobnog mjesta,
ukoliko se i unatoč opomeni od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lećevica ne brine o
održavanju grobnog mjesta.
X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica u
okviru svoje nadležnosti.
Članak 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju grobljima Općine
Lećevica od 31. svibnja 2010. god. («Službeni glasnik Općine Lećevica », broj 2/11.).
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom glasniku Općine Lećevica».
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