
Na temelju odredbi članka 10. stavka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i članka 6. 
Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Jelsa 4/12) Uprava groblja donosi 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju kriterija za dodjelu prava korištenja  

grobnih mjesta na mjesnim grobljima u Općini Jelsa 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom propisuju se kriteriji prema kojima Uprava groblja dodjeljuje pravo korištenja 
grobnih mjesta na grobljima iz članka 2. Odluke o grobljima. 
O dodjeli prava korištenja grobnih mjesta na grobljima iz prethodnog stavka Uprava groblja 
donosi pisano rješenje. 

Članak 2. 
Za sva novoizgrađena grobna mjesta na mjesnim grobljima kojima upravlja društvo JELKOM 
d.o.o. Vrboska  (Uprava groblja) na području Općine Jelsa primjenjivat će se kriterij najviše 
postignute cijene na otvorenom natječaju kojega raspisuje Uprava groblja uz ispunjenje uvjeta 
iz članka 3. Odluke o grobljima.  

Članak 3. 
Za postojeća grobna mjesta na mjesnim grobljima iz članka 1. ove Odluke rješenja o dodjeli 
prava korištenja grobnih mjesta izdavat će se na temelju dostupnih podataka. 
U slučaju spora o pravu ukopa ili korištenja grobnog mjesta Uprava groblja postupit će u 
skladu sa odredbama članka 15. stavka 6. Zakona o grobljima.  
 

Članak 4. 
Iznimno od odredbi članka 2. ove Odluke za dodjelu prava korištenja grobnih mjesta na 
mjesnom groblju u Jelsi primjenjuju se dodatni kriteriji kako slijedi: 

1. Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište u mjestu Jelsa minimalno 10 godina prije 
podnošenja zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta, a što se dokazuje relevantnom 
potvrdom MUP-a RH. 

2. Korisnik ne smije biti korisnik drugog grobnog mjesta na mjesnim grobljima na 
području Općine Jelsa. 

3. Prilikom dodjele grobnih mjesta primjenjivat će se ograničenje o dodjeli samo jednog 
grobnog mjesta po korisniku i članu uže obitelji zajedničkog kućanstva. Korisnici u 
natječajnoj dokumentaciji moraju dostaviti izjavu o zajedničkim članovima kućanstva 
sa potvrdom MUP-a RH o prebivalištu svih osoba koje borave na istom kućnom broju 
kao i korisnik. 

4. U slučaju izjednačenosti svih primjenjivih kriterija između dva ili više korisnika 
prednost u dodjeli grobnog mjesta ima korisnik koji je do datuma stupanja na snagu 
ove Odluke bio upisan u popis zainteresiranih korisnika kod Uprave groblja, a između 
upisanih korisnika prednost ima onaj koji je upisan ranije.  



5. Nasljednici u međuvremenu preminulih korisnika upisanih u evidenciju trgovačkog 
društva ostvaruju pravo na primjenu kriterija iz točke 4. samo za jednog dogovornog 
nasljednika.  

Članak 5. 
Sa odabranim korisnicima grobnih mjesta iz članka 2. i 4. ove Odluke sačinit će se Ugovor o 
korištenju grobnog mjesta kojim će se ugovoriti zabrana ustupanja prava korištenja 
novoizgrađenih grobnih mjesta u roku od 10 godina od dana izdavanja rješenja o korištenju 
grobnog mjesta. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Uprave 
groblja. 
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