
Na temelju stavka 1. članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine, broj 19/98.), te
članka16. Statuta Općine Lupoglav (Službene novine Grada Pazina, broj 20/01.), Općinsko
vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 21. studenog 2002. godine, donijelo je

O D L U K A
o dodjeli grobnog mjesta na korištenje

Članak 1.
Na području Općine Lupoglav, radi ukopa umrlih sa svoga područja, uređena su

slijedeća mjesna groblja: Semić, Gorenja Vas, Lesišćina, Dolenja Vas, Vranja, Brest i Boljun.
Groblja iz stavka 1.ovoga članka vlasništvo su Općine Lupoglav.
Pravo ukopa na mjesna groblja iz stavka 1.ovoga članka utvrđeno je člankom 5.

Odluke o grobljima.

Članak 2.
Utvrđuje se da su sva grobna mjesta s kojima raspolaže Općina Lupoglav u stvarnom

posjedu osoba koje svoj posjedovni status nemaju formalno pravno reguliran sukladno
odredbama Zakona o grobljima (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o grobljima.

Ovom Odlukom reguliraju se uvjeti i postupak dodjele grobnog mjesta na korištenje
korisnicima koje svoja prava ostvaruju na grobljima koja su u vlasništvu Općine Lupoglav

Članak 3.
Postupak dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima

započinje  danom objave oglasa u sredstvima javnog informiranja. Oglas se objavljuje i na
oglasnim pločama naselja te ulazima na groblja na području Općine Lupoglav.

Stvarni korisnici grobnih mjesta – podnositelji Zahtjeva za dodjelu grobnih mjesta,
dužni su Upravi groblja podnijeti Zahtjev za dodjelu grobnog u roku od četiri (4) mjeseci od
dana objave oglasa.

Ukoliko stvarni korisnik ne podnese Zahtjev u roku iz prethodnog stavka ovog članka,
grobno mjesto koje koristi odnosno ima (stvarnom posjedu) smatrati će se napuštenim
grobnim mjestom, te će njime, nakon isteka roka od petnaest (15) godina od posljednjeg
ukopa, Uprava groblja slobodno raspolagati.

Članak 4.
Dodjela grobnog mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima na području

Općine Lupoglav obaviti će se na slijedeći način:
Podnositelj zahtjeva koji ima stalno prebivalište na području Općine Lupoglav

najmanje posljednjih deset (10) godina i u stvarnom je posjedu grobnog mjesta, ima pravo
bez naknade:

- na dva pojedinačna grobna mjesta za ukop jedne osobe, ili
- na jedno grobno mjesto za ukop dvije osobe.
Za svako slijedeće grobno mjesto, koje ima u stvarnom posjedu a želi ga koristiti,

stvarni korisnik – podnositelj Zahtjeva plaća puni iznos naknade  grobnog mjesta, utvrđen
Odlukom o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 5.
Prilikom dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima,

podnositelj Zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta koji je u stvarnom posjedu grobnog mjesta i
vlastitim je radom ili sredstvima sudjelovao u troškovima uređenja ili proširenja groblja, može
se na prijedlog Uprave groblja djelomično ili u cijelosti osloboditi od plaćanja naknade za
dodjelu grobnog mjesta bez obzira na njegovo prebivalište.

Članak 6.
Prilikom dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima,

podnositelja Zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta koji ima stalno prebivalište na području



Općine Lupoglav najmanje posljednjih deset (10) godina, ali nema u stvarnom posjedu
grobno mjesto, a vlastitim je radom ili sredstvima sudjelovao u troškovima održavanja ili
proširenja groblja, može se na prijedlog Uprave groblja djelomično ili u cijelosti osloboditi od
plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta. U tom slučaju izdaje se Rješenje o dodjeli
grobnog mjesta, a konkretna lokacija na groblju određuje se kada nastane potreba za ukop
umrlog. Godišnja grobna naknada za ovakvo izdano Rješenje plaća se u visini 50% od
punog iznosa godišnje grobne naknade utvrđene za grobno mjesto iz članka 17. Odluke o
grobljima, sve dok se ne odredi konkretna lokacija grobnog mjesta te izda novo Rješenje.

Članak 7.
Odluku o djelomičnom ili potpunom oslobođenju od plaćanja naknade za dodjelu

grobnog mjesta u slučajevima iz članka 5. i 6. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine
Lupoglav.

Članak 8.
Prilikom dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima,

podnositelj Zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta koji je u stvarnom posjedu grobnog mjesta,
ali nema stalno prebivalište na području Općine Lupoglav, a nasljedstvom je stekao
nekretnine na području Općine Lupoglav, ima pravo na popust u visini od 70 % na puni iznos
naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđen Odlukom o visini naknade za dodjelu grobnog
mjesta.

Članak 9.
Ukoliko su, prilikom dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim

korisnicima, za isto grobno mjesto podnesena dva ili više Zahtjeva, Uprava groblja ne smije
izdati Rješenje o dodjeli grobnog mjesta.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Uprava groblja uputiti će zainteresirane
podnositelje Zahtjeva na međusobni dogovor. Ukoliko ne postignu dogovor u roku od trideset
(30) dana, zainteresirani podnositelji Zahtjeva mogu spor riješiti sudskim putem.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ukoliko jedan od podnositelja Zahtjeva ima stalno
prebivalište na području Općine Lupoglav a ostali nemaju, Uprava groblja izdaje Rješenje
podnositelju Zahtjeva koji ima stalno prebivalište na području Općine Lupoglav, pod uvjetom
da netko od ostalih podnositelja nije u bližem krvnom srodstvu s pokojnikom koji je posljednji
ukopan u dotično grobno mjesto.

Članak 10.
Korisnici grobnih mjesta, koji su iskoristili pojedine pogodnosti utvrđene člancima 4.,

5., 6. i 8. ove Odluke, moraju platiti razliku od punog iznosa naknade za dodjelu grobnog
mjesta utvrđenog Odlukom o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, ukoliko grobno
mjesto ustupe na korištenje trećim osobama prije isteka roka od 15 godina računajući od
dana izdavanja Rješenja o dodjeli grobnog mjesta.

Odredba iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se i na nasljednike, ukoliko nakon
smrti korisnika grobnog mjesta ustupe grobno mjesto na korištenje trećim osobama, prije
isteka roka od 15 godina računajući od dana izdavanja Rješenja o dodjeli grobnog mjesta
korisnika koji je umro.

Članak 11.
Rješenja o dodjeli grobnog mjesta izdaje Uprava groblja na temelju pisanog Zahtjeva

za dodjelu grobnog mjesta.
Rješenje iz prethodnog stavka obavezno sadrži podatke o korisniku grobnog mjesta i

članovima njegove obitelji koji imaju pravo ukopa, ime groblja, oznaku (lokaciju) i površinu (u
m2) grobnog mjesta te iznos i način plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Rješenje o dodjeli grobnog mjesta iz članka 6. ove Odluke ne sadrži oznaku (lokaciju)
i površinu grobnog mjesta.



Članak 12.
U Zahtjevu za dodjelu grobnog mjesta, podnositelj je obavezan navesti točnu adresu,

JMBG, članove svoje obitelji koji imaju pravo ukopa i broj telefona.
Ukoliko smatra da ima pravo na pojedine pogodnosti utvrđene člancima 4., 5., 6. i 8.

ove Odluke odnosno člancima 3. i 4. Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta,
podnositelj Zahtjeva to treba navesti u Zahtjevu i priložiti dokaze na kojima temelji svoja
prava.

Članak 13.
Zbog popunjenosti grobnih mjesta i limitiranosti broja grobnih mjesta, nakon

završetka dodjele grobnih mjesta na postojećim grobljima stvarnim korisnicima, Uprava
groblja smije dodjeljivati grobna mjesta na korištenje samo osobama sa stalnim prebivalištem
na području Općine Lupoglav, u skladu s odredbama ove Odluke, Odluke o grobljima i
Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, ali samo u slučaju potrebe za ukop
umrle osobe koja je u trenutku smrti imala stalno prebivalište na području Općine Lupoglav.

Članak 14.
Izuzetno od odredbe iz članka 13. ove Odluke, Uprava groblja smije svim

zainteresiranim osobama dodjeljivati na korištenje grobna mjesta koja su Planom rasporeda
grobova predviđena za izgradnju grobnica, u skladu s odredbama ove Odluke, Odluke o
grobljima i Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 15.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na osobe s području naselja Vela i Mala Učka,

koje svoja prava ostvaruju na grobljima koja su u vlasništvu Općine Lupoglav.
Za ostvarivanje prava na pojedine pogodnosti iz ove Odluke, stalno prebivalište na

području naselja Vela i Mala Učka izjednačava se sa stalnim prebivalištem na području
Općine Lupoglav.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  objave u Službenim novinama Grada

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a
primjenjivati će se od 01. prosinca 2002. godine.
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