
Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12) i 
članaka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće 
Općine Muć, na sjednici održanoj  dana 30. svibnja 2015. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o grobljima na području Općine Muć 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Odlukom o grobljima na području Općine Muć (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se: 
1. uvjeti upravljanja grobljima, 
2. mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, 
3. uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 
grobnog mjesta, 
4. uređenje i održavanje groblja, 
5. druge mjere u vezi s grobljima. 

 
Članak 2. 

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine Muć. 
Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop 
umrlih osoba. 
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto 
dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do stupanja na snagu ove Odluke imale zaključen ugovor o 
korištenju grobnog mjesta. 
Svi faktički korisnici grobnih mjesta koji takvima nisu utvrđeni Rješenjem izdanim od strane Vlastitog 
pogona Općine Muć dužni su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke prijaviti 
korištenje grobnih mjesta, u protivnom će se ista smatrati napuštenima. 
Svaku promjenu u pogledu prava korištenja grobnog mjesta korisnik je dužan prijaviti Vlastitom pogonu 
Općine Muć u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. 
 

Članak 3. 
Groblja iz stavke 2. prethodnog članka, u pravilu služe za pokop osoba koje su umrle na području za koje 
je groblje izgrađeno ili su na tom mjestu imale prebivalište. 
Pravo na ukop imaju osobe koje su stekle pravo ukopa u određeni grob ili grobnicu (u daljnjem tekstu: 
grobno mjesto) 
Na groblju se može pokopati i ona osoba koja je za život izrazila želju ili je tako odlučila porodica umrlog, 
odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom pokopu. 
 

Članak 4. 
Na groblju se mogu održavati samo oni skupovi koji su u vezi s pogrebom, uobičajenim obredima i 
komemoracijama. 
Vjerskim zajednicama dopušteno je obavljanje vjerskih obreda prilikom ukopa umrlog. 
 
II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA 
 

Članak 5. 
Na području Općine Muć grobljima upravlja Vlastiti pogon Općine Muć. 
Grobljem treba upravljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u njemu 
počivaju. 

Članak 6. 
Vlastiti pogon Općine Muć ne odgovara za štete nastale na groblju, grobnim mjestima i slično koje 
prouzrukuju treće osobe (krađe, vandalizam, izvođenje radova u blizini grobnih mjesta). 
Za slučaj nastanka štete, Vlastiti pogon Općine Muć će o tome obavijestiti korisnika grobnog mjesta.  
Ukoliko je počinitelj štete poznat, Vlastiti pogon Općine Muć će uputiti korisnika grobnog mjesta na 
počinitelja, a u slučaju da je štetu učinila nepoznata osoba, komunalni redar Općine Muć će o tome 
izvijestiti nadležnu policijsku upravu. 



 
Članak 7. 

Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz Proračuna Općine Muć. 
O uređenju i održavanju dodjeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici. 
 
III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 
KORIŠTENJE 
 

Članak 8. 
Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Vlastiti pogon Općine Muć, o čemu se donosi Rješenje. 
Grobno mjesto daje se na korištenje na neodređeno vrijeme uz obvezu plaćanja jednokratne naknade za 
dodjelu na korištenje, a može se dodijeliti i prije potrebe za ukopom. 
 

Članak 9. 
Rješenjem o dodjeli grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se, pored jednokratne naknade, i obveza 
plaćanja godišnje naknade za korištenje (grobne naknade). 
Protiv rješenja o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Muć u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

 
Članak 10. 

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se 
ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, 
odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. 
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno, može 
raspolagati opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i 
slično) nakon što plati dužni iznos grobne naknade, u protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj 
imovini kojom Vlastiti pogon Općine Muć može slobodno raspolagati. 
Vlastiti pogon Općine Muć je dužan prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku 
premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu. 
 

Članak 11. 
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. 
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. 
 

Članak 12. 
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 

 
Članak 13. 

U slučaju da korisnik korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupi trećim osobama, ugovor mora dostaviti 
Vlastitom pogonu Općine Muć radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik. 
Ako se uz ustupanje grobnog mjesta prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groblja, novi korisnik 
grobnog mjesta dužan je uz ugovor iz stavka 1. ovoga članka priložiti dokaz o uplaćenom porezu na 
promet nekretnina. 
 
IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG 
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

 
Članak 14. 

Općinsko vijeće Općine Muć posebnom Odlukom utvrđuje: 
- visinu godišnje grobne naknade, 
- visinu jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta. 

 

Članak 15. 
Naknada iz članka 14. ove Odluke, uplaćuje se na račun Općine Muć.  
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta 
na korištenje u roku određenim rješenjem. 



Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to u roku određenom 
rješenjem.  
 
V. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA 

 
Članak 16. 

Groblje održava Vlastiti pogon Općine Muć, kao upravitelj groblja. 
Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i 
staza na groblju, održavanje i čišćenje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih, 
uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na grobljima. 
 
 

Članak 17. 
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izrađivati prema planu uređenja groblja i rasporedu grobova u 
skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima. 
Građevinske i druge tehničke radove iz stavka 1. ovoga članka, mogu izvoditi samo osobe koje imaju 
izdano odobrenje od Vlastitog pogona Općine Muć za obavljanje takvih radova na grobljima. 
 

Članak 18. 
Prilikom izvođenja radova, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a Vlastiti pogon 
Općine Muć može zabraniti radove u određene dane zbog opravdanih razloga. 
 

Članak 19. 
O uređenju i održavanju grobnih mjesta moraju se brinuti njihovi korisnici. 
Korisnici su dužni grobna mjesta uređivati te grobni prostor oko grobnog mjesta držati u redu i čistoći, a 
otpad odlagati na za to određeno mjesto. 
Ako korisnik ne brine o održavanju grobnog mjesta Vlastiti pogon Općine Muć upozorit će ga na tu 
obvezu i odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto mora urediti. 
Ukoliko korisnik ne uredi grobno mjesto u određenom roku Vlastiti pogon Općine Muć uredit će grobno 
mjesto na trošak korisnika te mu za isto izdati račun. 
 

Članak 20. 
Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom, te ako je nadgrobni znak u lošem 
stanju korisnik grobnog mjesta dužan ga je zamijeniti novim. 
Vlastiti pogon Općine Muć uklonit će nadgrobne znakove na grobnim mjestima za koje nisu poznati 
korisnici. 
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta, po prethodnoj suglasnosti 
Vlastitog pogona Općine Muć. 
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, po obliku i načinu izvedbe 
moraju biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima. 
 

Članak 21. 
Zabranjeno je stavljanje natpisa i oblikovanje spomenika kojima se vrijeđaju nacionalni, vjerski ili moralni 
osjećaji i uspomena na pokojnika. 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlastiti pogon Općine Muć obvezno će takve natpise i spomenike 
ukloniti na trošak korisnika. 
 
 
 

Članak 22. 
Uređenje i održavanje groblja, Vlastiti pogon Općine Muć dužan je obavljati kontinuirano na način da 
groblja budu uredna, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni. 
 

Članak 23. 
Na odgovarajućem mjestu na groblju, mora se osigurati mjesto za pravilno odlaganje otpada. 
 



Članak 24. 
Na grobljima je izričito zabranjeno: 

- postavljati na grobove posude za cvijeće i druge ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i 
oštećenom stanju, 

- kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih 
mjesta, 

- kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom, 
- voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar groblja, 
- pristup groblju djeci mlađoj od 10 godina bez nadzora roditelja ili staratelja, 
- obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja, 
- odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta, 
- odonošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuđih grobnih mjesta, 
- oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim mjestima, 
- oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge opreme groblja, 
- zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog 

poštovanja prema mrtvima na groblju. 
 
VI. KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 25. 

Svaka osoba koja krši odredbe ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna. 
Kaznu iz stavka 1. ovog članka naplaćuje Vlastiti pogon Općine Muć. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć i na web stranicama Općine Muć, a stupa 
na snagu danom objave. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (Službeni glasnik Općine Muć broj 
2/1996). 

 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć 
                                                                            Ante Jeličić, v.r. 

 

Klasa: 021-05/15-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-15-8 

Donji Muć, 30.05.2015. godine 


