
Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, br.: 02/18, 03/18 i 

08/18) i članka 25. stavka 4. Odluke o grobljima („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, br. 04/99, 

08/12 04/13, te „Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, br.: 12/19) Gradonačelnica Grada Vodica Nelka Tomić, 

dr.med. dana 04. veljače 2020.g., donosi slijedeći: 

 

 

P R A V I L N I K 

o kriterijima za dodjelu/prodaju grobnog mjesta/grobnica ili niša za urne na gradskom groblju u 

Vodicama 

 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o kriterijima za dodjelu/prodaju grobnica ili niša za urne na gradskom groblju u 

Vodicama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrĎuju se kriteriji za izradu liste prvenstva za dodjelu/prodaju 

grobnica na gradskom groblju u Vodicama. 

 

Članak 2. 

Lista reda prvenstva utvrĎuje se na temelju slijedećih kriterija: 

1. Prebivalište na području Grada Vodica 

2. Podnositelji zahtjeva imaju pokojnika pokopanog u zajedničkoj grobnici u vlasništvu Grada Vodica ili 

tuĎoj grobnici na području Grada Vodica 

3. Podnositelji zahtjeva nemaju suvlasništvo u nijednoj drugoj grobnici na području Grada Vodica 

 

Članak 3. 

Broj bodova se utvrĎuje na slijedeći način: 

 

1. PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA VODICA 

 nema prebivališta – 0 bodova 

 od 1 – 14 godina: 1 bod 

 od 15 – 29 godina: 3 boda 

 preko 30 godina: 5 bodova 

 

2. POKOJNIK POKOPAN U ZAJEDNIČKOJ GROBNICI U VLASNIŠTVU GRADA VODICA 

ILITUĐOJ GROBNICI NA PODRUČJU GRADA VODICA 

 zajednička grobnica u vlasništvu Grada Vodica: 10 bodova 

 tuĎa grobnica: 5 bodova 

 

3. NEMAJU SUVLASNIŠTVO U NIJEDNOJ DRUGOJ GROBNICI NA PODRUČJU GRADA 

VODICA 

 nemaju suvlasništvo: 1 bod 

 imaju suvlasništvo: 0 bodova 

 

 

Članak 4. 

Temeljem dodijeljenih bodova prema kriterijima iz članka 3. ovog Pravilnika utvrditi će se Lista reda 

prvenstva prema kojoj će se vršiti dodjela/prodaja grobnih mjesta/grobnica ili niše za urne, te donijeti Odluka 

o odabiru prijave. 

Ukoliko podnositelji zahtjeva imaju isti broj bodova za isto grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu 

prednost ima onaj tko je prije predao zahtjev. 

Ukoliko je korišten kriterij iz članka 3. točke 2. ovog Pravilnika, kupac grobnog 

mjesta/grobniceobvezan je prije potpisa Ugovora donijeti potvrdu od Upravitelja gradskog groblja Vodice: TD 

„Leć“ d.o.o. da su ispunjenu svi uvjeti za ekshumaciju ili suglasnost za prodaju grobnice ili niše za urnu 

ukoliko nije moguće provesti ekshumaciju odmah, u protivnom dodijeljeni bodovi na osnovi tog kriterija ne 

vrijede i na Listi prvenstva se utvrĎuje novi poredak. 

 



Članak 5. 

Cijene izgraĎenih grobnih mjesta/grobnica i niša za urnu na gradskom groblju Vodice regulirati će se 

Cjenikom grobnih mjesta/grobnica i niša za urne (u daljnjem tekstu: Cjenik) koji čini sastavni dio ovog 

Pravilnika. 

Strani drţavljani koji ţele kupiti grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu na gradskom groblju Vodice 

plaćaju naknadu za grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu uvećanu za 100%. 

GraĎani Republike Hrvatske koji nemaju prebivalištena području Grada Vodica kontinuirano zadnjih 

pet (5) godina, a ţele kupiti grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu na gradskom groblju Vodice, plaćaju 

naknadu za grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu uvećano za 50%. 

 

Članak 6.  

Kupac grobnog mjesta/grobnice ili niše za urne obvezan jeprije sklapanjaUgovora o kupoprodaji 

grobnice ili niše za urne uplatiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu. 

Ukoliko se radi o kupnji grobnice ili niše za urne u izgradnji, zainteresirani kupac moţe podnijeti 

zahtjev sukladno kriterijima iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika, te nakon utvrĎenja Liste reda prvenstva sa 

Gradom sklopiti predugovor o kupoprodaji u kojem slučaju mora uplatit avans u iznosu od 50% od ukupne 

kupoprodajne cijene grobnice ili niše za urne, a ostatak nakon što grobnica bude izgraĎena i spremna za 

kupoprodaju. 

Kupac je obveznik plaćanja poreza na promet nekretninama i ostalih troškova vezanih uz kupoprodaju.  

 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Sluţbenom glasniku Grada 

Vodica“. 
 

 

KLASA: 363-06/20-01/01 

URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 

Vodice, 04. veljače 2020.g. 

 

GRADONAČELNICA 

Nelka Tomić, dr.med., v.r. 

 

 

CJENIK GROBNIH MJESTA/GROBNICA ILI NIŠA ZA URNE 

NA GRADSKOM GROBLJU VODICE 

 

 

Red.br. VRSTA UREĐENIH GROBNIH MJESTA/GROBNICA 

 

CIJENA 

 

1.  

 
GROBNICE SA DVA LEŢAJA 26.535,00 kuna 

2.  

 
GROBNICE SA TRI LEŢAJA 35.000,00 kuna 

3.  

 
GROBNICE SA ČETIRI LEŢAJA 44.590,00 kuna 

 

Napomena:  

Strani drţavljani koji ţele kupiti grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnu plaćaju naknadu za grobno 

mjesto/grobnicu ili nišu za urnu uvećanu za 100%. 

GraĎani koji nemaju prebivalište na području grada Vodica, a ţele kupiti grobnomjesto/grobnicu ili 

nišu za urnu, plaćaju naknadu za grobno mjesto/grobnicu ili nišu za urnuuvećanu za 50%. 

 


