GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je
nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj
stranici i koliko
vremena je
ostavljeno za
savjetovanje?

Nacrt Prijedloga
Odluke o dopuni Odluke o grobljima

Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 13. stavkom 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98. i 89/17.)
propisano je da visinu naknade iz stavka 1. (jednokratna naknada za korištenje grobnog
mjesta) i stavka 3. (godišnja grobna naknada) utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i
mjerilima propisanim odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Člankom 35. stavkom 1. točkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 150/11., 144/12. i
123/17.) propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.) propisano je da
Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA I PROMJENE
Trenutno važeća Odluka o grobljima donesena je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru dana 02. listopada 2002. godine, te je objavljena u „Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru“ broj 5/02. Odlukom su uređena mjerila i način dodjeljivanja i
ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna
mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja, uklanjanje otpada, te uvjeti
upravljanja grobljem. Uslijedile su dvije izmjene navedene Odluke, koje su objavljene u
„Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 4/08. i 2/17.
Prijedlogom Odluke o dopuni Odluke o grobljima predlaže se od plaćanja godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta osloboditi članove obitelji poginulih hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata, koji o tome Upravi groblja prilože odgovarajući dokaz,
odnosno odgovarajuću ispravu Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.
lipanj 2019. godine
Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o grobljima objavljen je na internetskoj stranici
Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorenasavjetovanja

Javno savjetovanje trajalo je petnaest (15) dana te je bilo otvoreno od 5. lipnja 2019. do 20.
lipnja 2019. godine.
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Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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