Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i
89/17), članka 24.Odluke o grobljima („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 04/99,
08/12, 04/13 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/15 i 12/19) i članka 28. Statuta Grada Vodica
(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradsko vijeće Grada Vodica na 20.
sjednici, od 24. Veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine grobnih naknada
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i
godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.
I.

NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA

Članak 2.
Naknadu za dodjelu grobnog mjesta utvrĎuje Uprava groblja Cjenikom, na koji Cjenik
suglasnost daje Gradonačelnik Grada Vodica.
Naknada se odreĎuje ovisno o vrijednosti lokacije groblja, koeficijentu zone (opremljenost
groblja) i koeficijentu veličine grobnog mjesta, te čini umnožak tih vrijednosti.
Korisnik grobnog mjesta naknadu iz prethodnog stavka ovog članka plaća Upravi groblja
jednokratno.
Članak 3.
Vrijednost lokacije groblja utvrĎuje se u iznosu 1.080,00 kn.
Iznos iz stavka 1. ovog članka čini etalonsku obračunsku vrijednost zemljišta po ukopnom
mjestu (ležaju).
Članak 4.
Koeficijent zone (opremljenosti groblja) utvrĎuje se ovisno o lokaciji groblja i opremljenosti
groblja komunalnom infrastrukturom, kako slijedi:
Groblje
Koeficijent
Vodice
1,00
Srima
0,75
Gaćelezi, Grabovci, Čista Velika i Čista Mala
0,50
Prvić Šepurine i Prvić Luka
0,50
Članak 5.
Koeficijent veličine grobnog mjesta utvrĎuje se ovisno o broju ležaja grobnog mjesta, kako
slijedi:
Broj ležaja
Koeficijent
1 ležaj
1,00
2 ležaja
1,10
3 ležaja
1,20
4 ležaja
1,30
Članak 6.
Uprava groblja će dati na korištenje grobno mjesto uz naplatu polovice iznosa naknade utvrĎene
sukladno čl. 3., 4. i 5. ove Odluke za ukop umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji
nemaju na korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na
snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine“, broj, 121/17 i 98/19).

II.

GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 7.
Grobno mjesto se na korištenje daje na neodreĎeno vrijeme.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik je u obvezi plaćati godišnju naknadu Upravi groblja.
Visinu naknade iz stavka 2. ovog članka odreĎuje Uprava groblja Cjenikom, a utvrĎuje se na
temelju stvarnih troškova održavanja groblja (čišćenja groblja, utroška vode i sl.).
Godišnja naknada plaća se na temelju uplatnice koju Uprava groblja dostavlja osobi koja je u
grobni očevidnik upisana kao korisnik, osim ako korisnik ne dostavi Upravi groblja izjavu s ovjerenim
potpisom druge osobe na temelju kojeg druga osoba preuzima obvezu plaćanja godišnje naknade.
U slučaju sukorisništva grobnog mjesta, uplatnica se dostavlja svakom od korisnika sukladno
udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta, osim ako se korisnici na temelju izjave s ovjerenim
potpisima ne dogovore drugačije te takvu izjavu dostave Upravi groblja.
Članak 8.
Naknade iz članka 1. ove Odluke utvrĎuju se rješenjem koje donosi Uprava groblja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za komunalnovodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“.
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