
 

Obrazloženje 

Prijedloga odluke o grobljima 

 

Dana 04. kolovoza 2018. godine je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) - u daljnjem tekstu: Zakon, kojim 

se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih 

djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga važna pitanja za 

komunalno gospodarstvo.  

 

Odredbama članka 22. i 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu  utvrđene su komunalne 

djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture, te 

uslužne komunalne djelatnosti  kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne 

za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave, a među kojima su 

održavanje groblja i krematorija te usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju 

unutar groblja.  

 

Gradsko vijeće Grada Krka je na sjednici 13. prosinca 2019. godine donijelo novu 

Odluku o  komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (“Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 33/19) - u daljnjem tekstu: Odluka.  

 

Predmetnom Odlukom, pored ostalog, Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk  povjereni 

su poslovi održavanja groblja na području Grada Krka, kao i poslovi  vršenja javnih 

ovlasti u obavljanju  usluge ukopa pokojnika unutar groblja te dodjele grobnih mjesta što 

podrazumijeva donošenje prvostupanjskih rješenja u pojedinačnim upravnim stvarima o 

pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba, dok o žalbama na 

navedene upravne akte odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Krka. 

 

Slijedom donošenja i stupanja na snagu navedene  Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Krka predlaže se donošenje nove Odluke o grobljima  kojom se 

utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i 

mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za 

korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa 

nepoznatih osoba, održavanje groblja, reda, mira i čistoće, uvjeti upravljanja grobljem, 

vođenje grobnih očevidnika, te kaznene i završne odredbe.  

 

Predložena Odluka o grobljima sadržajno je podijeljena u osam Glava i to:  

 

I. Opće odredbe,  

II. Dodjeljivanje i ustupanje grobnih mjesta na korištenje,  

III. Uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 

grobne naknade za korištenje,  

IV. Vremenski razmaci ukopa, 

V. Održavanje groblja, reda, mira i čistoće,  

VI. Uvjeti upravljanja grobljem,  
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VII. Kaznene odredbe,  

VIII. Završne odredbe.  

 

Prijedlog teksta ove nove Odluke izrađen je na temelju odredbi važeće Odluke o 

grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 19/99 i 32/06) i 

sadržajno su identično normirane (uz nomotehničku i drugu obradu pojedih naziva i 

pojmova), osim što je sada upravljanje grobljima na području Grada Krka povjereno 

Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk (Uprava groblja). 

 

Upravljanje grobljem podrazumjeva se: dodjela grobnih mjesta na korištenje, uređenje i 

održavanje groblja.  

Uprava groblja pored ostalog rješava i dodjelu grobnih mjesta, tj. donosi pojedinačna 

rješenja u upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih 

osoba kao prvostupanjsko tijelo. 

 

Slijedom svega iznesenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje odluke kako je to 

utvrđeno u prijedlogu. 

 

Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 2. ožujka 

2020. godine, nakon razmatranja radnog prijedloga utvrdio Prijedlog Odluke o  

grobljima, te se isti upućuje  Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave 

i usvajanja. 

 

 

Krk, ožujak 2020.                                                                

 

                                                                                                           GRADONAČELNIK 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


