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Na temelju članka 48. Statuta  Općine 
Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan", 
broj 7/13 I 2/14) i Odluke o povjeravanju i 
prenošenju poslova iz nadležnosti načelnika 
na zamjenika općinskog načelnika zamjenik  
načelnika Općine Sutivan, dana  21. siječnja 
2015. godine, donosi 
 

    O D L U K U  
o cijeni ukopa i cijeni za   ekshumaciju na 

mjesnom groblju Sv.Roko u Sutivanu 
  

I. 
Ovom Odlukom određuje se cijena ukopa na 
mjesnom groblju Sv.Rok u iznosu od 625,00 
kn. 

II. 
Cijena ekshumacije na mjesnom groblju 
Sv.Rok iznosi  1.500,00 kn, što 
podrazumijeva otvaranje I zatvaranje 
grobnice, prijenos posmrtnih ostataka, 
otvaranje druge grobnice I smještanje 
posmrtnih ostataka u drugu grobnice. 
Cijena ekshumacije za prijenos posmrtnih 
ostataka sa drugog groblja sa područja RH 
tretira se kao ukop I cijena iznosi 625,00 kn. 
 

III. 
Za osobe koje učestvuju u ukopu platit će se 
naknada  u iznosu od 200,00 kn za ukop, za 
pripremu i čišćenje grobnice prije ukopa 
350,00 kn, za ekshumaciju na mjesnom 
groblju (kada se posmrtni ostaci prenose iz 
jedne u drugu grobnicu) 400,00 kn po osobi, 
a za ekshumaciju sa jednog groblja u drugo 
200,00 kn. 
  

IV. 
Ovu Odluku objaviti u “Službenom glasniku 
Općine Sutivan”. 
 
Klasa: 021-05/15-01/0002 
Urbroj: 2104/08-02/2-15-0001 
Sutivan, 21. siječnja 2015.  
                                                                                           
Zamjenik  načelnika 
Općine Sutivan 
Franko Gospodnetić 
 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 86/08), članka 32. Uredbe o klasifikaciji  

 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 74/10), članka 48. Statuta Općine 
Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan” 
br.7/13) i  članka 10. Odluke o ustrojstvu 
Općinske uprave Općine Sutivan („Službeni 
glasnik Općine Sutivan“ br.9/13), ovlašten 
po Odluci o povjeravanju i prenošenju 
poslova iz nadležnosti načelnika na 
zamjenika općinskog načelnika, Zamjenik 
načelnika Općine Sutivan, dana 18. veljače  
2015. godine, donosi 
 
 TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 

o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Sutivan 

Članak 1.  
  
Članak 77. Pravilnika o unutarnjem redu 
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.10/13, 
13/13 I 4/14)   mijenja se i dopunjuje na 
način da se   kod : 
REDNOG BROJA 5.  

Kategorija:                    III 
Potkategorija:               Referent 
Klasifikacijski rang:       11 
Naziv:                          KOMUNALNI REDAR 
 
Kod stručnog znanja mijenja slijedeće:  
- umjesto srednja stručna sprema 
građevinskog ili tehničkog smjera,  treba 
stajati samo srednja stručna sprema, 
ostale odredbe ostaju iste. 

 
Članak 2. 

 
Ove Izmjene i dopune  Pravilnika stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave u 
»Službenom glasniku Općine Sutivan“. 

 
Klasa: 023-05/15-01/0001 

Ur. broj: 2104/08-02/2-15-0001 
Sutivan,18.  veljače 2015. 

 
    Zamjenik načelnika 

                                                   
Općine Sutivan 

   Franko Gospodnetić 
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IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ODGOVORNI UREDNIK: Munevera Ursić, dipl. Iur 
TEHNIČKI UREDNIK: Petar Anibalović 

 


