Na temelju članka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 18.
Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17), članka 9. stavak 1. Pravilnika o
ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
(„Narodne novine“ br.51/2018.) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine
Brckovljani“ broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 13. sjednici održanoj 23.10.2018.
godine donosi:

II. IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O GROBLJIMA
Članak 1.
Mijenja se članak 14. stavak 4. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 02/16),
na način da glasi:
Općina Brckovljani kao vlasnik groblja dat će na korištenje grobno mjesto s betoniranim okvirom uz
naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na području Općine Brckovljani, ili posljednje
prijavljeno prebivalište na području Općine Brckovljani ako nisu imali prijavljeno prebivalište u
trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako
ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Troškovi druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom
polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00
kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.
O davanju na korištenje grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka donosi se Rješenje.
Članak 2.
U ostalim odredbama Odluka se ne mijenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.
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