PRIJEDLOG
Na temelju članka 13. Zakona o grobljima ("Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12 i
89/17") i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske
županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/04, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj ______________ 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta
i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje način određivanja uvjeta i mjerila za plaćanje
naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta.
Članak 2.
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Gradu Krku (u daljnjem
tekstu: vlasniku groblja). Naknada podrazumijeva jednokratnu naknadu za korištenje
zemljišta grobnog mjesta, koju određuje Gradonačelnik Grada Krka.
Za kupnju grobnog mjesta – betonske grobnice, betonske niše za lijes, betonske
nišice za posmrtne ostatke (kosti) te betonske nišice za polaganje urni plaća se
vlasniku groblja.
Jediničnu cijenu za kupnju grobnog mjesta iz stavka 2. ovog članka donosi
Gradonačelnik Grada Krka.
Članak 3.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.
Visinu godišnje grobne naknade
Gradonačelnika Grada Krka.
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Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je Uprave groblja.
Članak 4.
Pri utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje potrebno je
voditi računa:






lokaciji i opremljenosti groblja;
o veličini grobnog mjesta;
o planiranoj površini razvoja i uređenja groblja;
o planiranim troškovima uređenja komunalne infrastrukture, nasada i pratećih
objekata groblja;
da li se grobno mjesto daje na korištenje u trenutku ukopa ili unaprijed na zahtjev
budućeg korisnika.

Članak 5.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se prilikom dodjele grobnog
mjesta na korištenje.
Prikupljena sredstva od godišnje grobne naknade za održavanje groblja, Uprava
groblja koristi namjenski za opremanje, uređenje i održavanje groblja sukladno
planovima uređenja i održavanja groblja.
Članak 6.
Vlasnik groblja preuzima obvezu planiranja i financiranja izgradnje novog groblja,
rekonstrukcije postojećih groblja kao i izgradnju novih betonskih grobnih niša,
betonskih niša za lijes, betonskih nišica za posmrtne ostatke (kosti) te betonskih
nišice za polaganje urni.
Članak 7.
Visina godišnje grobne naknade za održavanje groblja utvrđuje se na osnovu
planiranih odnosno stvarnih troškova održavanja groblja, te se raspoređuje na
ukupan broj grobnih mjesta evidentiranih na prostornom planu groblja.
Uprava groblja dužna je jednom godišnje, a najkasnije do 31. listopada tekuće
godine korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje godišnje naknade.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Primorsko-goranske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Krk,
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Josip Brusić
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Obrazloženje
Prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog
mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
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.
Zakonom o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) propisano je da su
groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te se istim uređuje
izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem. U tom smislu predstavnička tijela jedinica
lokalne samouprave donose propise o:
- mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim
razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te o načinu ukopa nepoznatih osoba, održavanju groblja i uklanjanju otpada, - uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne
osobe koja upravlja grobljem, kao i uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele
grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje.
Odlukom o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/20) u
članku 12. stavku 1. propisano je da visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i
mjerilima propisanim odlukom Gradskog vijeća.
U tom smislu pripremljen je radni prijedlog Odluke kojim se propisuju uvjeti i mjerila za
plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, kao i godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta.
Slijedom iznesenom, predlaže se Gradskom vijeću donošenje predmetne odluke kako je
to utvrđeno u prijedlogu.
Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 1. ožujka
2021. godine, nakon razmatranja radnog prijedloga utvrdio Prijedlog Odluke o uvjetima i
mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta, te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na
razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
Krk, ožujak 2021.
GRADONAČELNIK

