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Na temelju članka 47. Statuta Općine Brela 
(„Glasnik-službeno glasilo Općine Brela, broj 
01/13), Općinski načelnik Općine Brela dana 28. 
listopada 2021. godine, donosi 

P R A V I L N I K 
o uvjetima, kriterijima i postupku za 

davanje na korištenje grobnog mjesta na 
mjesnim grobljima na području općine 

Brela

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i 

postupak za davanje na korištenje grobnog mjesta 
na mjesnim grobljima na području općine Brela. 

II. UVJETI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE 
GROBNOG MJESTA 

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje na 

korištenje grobnog mjesta na mjesnim grobljima 
na području općine Brela imaju punoljetni hrvatski 
državljani s prebivalištem na području općine Brela. 

Podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo za 
dobivanje na korištenje grobnog mjesta na području 
općine Brela obvezan je platiti predujam u iznosu 
od 50% ukupne cijene grobnog mjesta u roku od 8 
(osam) dana od dana isteka roka za žalbu na  listu 
reda prvenstva.

III. KRITERIJ ZA DAVANJE NA 
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

Članak 3.
1. Broj godina prebivališta na području općine 

Brela, kao kriterij za davanje na korištenje grobnog 
mjesta, određuje se na način da se svaka godina 
prebivališta podnositelja zahtjeva boduje s jednim 
(1) bodom, bez obzira na broj mjeseci prebivališta 
u godini. 

2. Podnositelji zahtjeva te članovi njihove uže 
obitelji (bračni drug i potomci) koji nemaju grobno 
mjesto na području općine Brela boduju sa sa 40 
(četrdeset) bodova.

IV. POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE REDA 
PRVENSTVA ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE 
GROBNOG MJESTA 

Članak 4.
Na temelju ostvarenog broja bodova, prema 

kriteriju prebivališta na području općine Brela 

i kriteriju da li podnositelj zahtjeva te članovi 
njegove uže obitelji imaju ili nemaju grobno mjesto 
na području općine Brela, utvrđuje se lista reda 
prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta, 
na način kako je to navedeno i opisano u članku 3. 
ovog Pravilnika.

Članak 5.
Ako ima više podnositelja zahtjeva s istim 

brojem bodova po kriterijima iz članka 3. ovog 
Pravilnika prednost ima podnositelj zahtjeva koji je 
zahtjev ranije podnio. 

Članak 6.
Listu reda prvenstva za davanje na korištenje 

grobnog mjesta utvrđuje Povjerenstvo za davanje 
na korištenje grobnog mjesta koje imenuje Općinski 
načelnik. 

Povjerenstvo se sastoji od pet članova. 

Članak 7.
Po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za 

davanje na korištenje grobnih mjesta na mjesnim 
grobljima na području općine Brela utvrđuje se lista 
reda prvenstva. 

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka raspisuje 
Općinski načelnik te se isti objavljuje na oglasnoj 
ploči i web stranici Općine Brela te oglasnoj ploči 
upravitelja groblja (Greben Brela d.o.o., Brela, Trg 
žrtava Domovinskog rata 1). 

Javni poziv sadrži uvjete za podnošenje zahtjeva 
za davanje na korištenje grobnog mjesta, kriterije 
za davanje na korištenje grobnog mjesta, način 
određivanja liste reda prvenstva te isprave koje je 
potrebno priložiti uz zahtjev. 

Članak 8.
Zahtjevi za davanje na korištenje grobnog mjesta 

podnose se na posebnom Obrascu. 

Uz obrazac iz prethodnog stavka prilaže se 
potrebna dokumentacija na adresu: Općina Brela, 
Povjerenstvo za davanje na korištenje grobnog 
mjesta, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21 322 
Brela, u roku od 30 dana od dana objave Javnog 
poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brela 
te oglasnoj ploči upravitelja groblja (Greben Brela 
d.o.o., Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1). 

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je 
priložiti: 

1. presliku važeće osobne iskaznice, 
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2. uvjerenje o prebivalištu na području općine 
Brela izdano od strane Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske, Policijske postaje Makarska, iz kojeg 
je vidljiv broj godina prebivališta na području 
općine Brela,

3. potvrdu Greben Brela d.o.o., Brela, Trg žrtava 
domovinskog rata 1, da  podnositelj zahtjeva i 
članovi njegove uže obitelji (bračni drug i potomci), 
na području općine Brela nemaju grobno mjesto.

4. potvrdu Greben Brela d.o.o. o korištenju  tuđeg 
grobnog mjesta podnosi podnositelj zahtjeva 
čiji članovi obitelji koriste tuđe grobno mjesto 
ustupljeno  za privremeni ukop.

Članak 9.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se 

razmatrati. 

Članak 10.
Lista reda prvenstva sadrži: redni broj, ime i 

prezime podnositelja zahtjeva, adresu i mjesto 
prebivališta te broj ostvarenih bodova. 

Članak 11.
Lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj 

ploči i web stranici Općine Brela te na oglasnoj ploči 

upravitelja groblja (Greben Brela d.o.o., Brela, Trg 
žrtava Domovinskog rata 1). 

Podnositelj zahtjeva za davanje na korištenje 
grobnog mjesta koji je nezadovoljan utvrđenom 
listom reda prvenstva može podnijeti prigovor 
Povjerenstvu za davanje na korištenje grobnog 
mjesta u roku od 8 dana od dana objave liste. 

Odluka Povjerenstva za davanje na korištenje 
grobnog mjesta po prigovoru je konačna. Nakon 
donošenja odluke po prigovoru Povjerenstvo za 
davanje na korištenje grobnog mjesta utvrđuje 
konačnu listu reda prvenstva za davanje na 
korištenje grobnog mjesta na mjesnim grobljima na 
području općine Brela. 

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku – službenom glasilu 
Općine Brela“. 

Klasa: 023-05/21-01/414
Ur.broj: 2147/03-02/1-21-1
Brela, 28.10.2021. godine

                                                             Općinski načelnik
                                                                  Stipe Ursić
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