
Z A P I S N I K 
s 19. redovne sjednice Skupštine 

KD KOSTRENA d.o.o. 
održane 10. ožujka 2021. godine 

 
Nazočni članovi:  Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik 

predsjednika Skupštine ), Vlatko Kajapi, Mario Pavešić  
 
Odsutni članovi:     Milan Tićak 
 
Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave 

Luka Božičević, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove 
 Andrea Bernetić, Voditelj Odjela komunalnih usluga  
 
Sjednica započela:  17:00 sati 
Sjednica završila:  18:00 sati 
 
Predsjednik Skupštine pozdravio je sve prisutne te zahvalio prisutnim članovima što su 
se odazvali pozivu na sjednicu i otvorio 19. redovnu sjednicu Skupštine KD Kostrena 
d.o.o. Sjednici nije prisutan član Skupštine Milan Tićak koji je opravdao svoj izostanak, 
međutim konstatira kako je prisutan natpolovičan broj članova, dovoljan za valjano 
odlučivanje te Skupština može donositi punopravne odluke. 
 
Predlaže slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika s 18. redovne sjednice Skupštine 
2. Davanje suglasnosti na Naknade vezane uz poslove upravljanja grobljima i 

Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2021. godini 
3. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu na korištenje grobnih 

mjesta prije nastale potrebe za ukopom 
4. Razno 

 
Predsjednik Skupštine postavlja pitanje ima li netko od članova Skupštine primjedbi ili 
prijedloga vezanih uz predloženi Dnevni red. 
Nitko od prisutnih članova nije se javio za riječ pa je Predsjednik  Skupštine predloženi 
Dnevni red stavlja na glasovanje. 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 18. redovne sjednice Skupštine 
 

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je zapisnik 
dostavljen svima. Postavlja pitanje ima li netko od članova Skupštine primjedbi ili 
prijedloga vezanih uz dostavljeni zapisnik.  
Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi niti se itko javio za riječ. 
Predsjednik Skupštine je dao tč. 1. na glasovanje. 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se zapisnik s 18. redovne sjednice Skupštine. 
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2. Davanje suglasnosti na Naknade vezane uz poslove upravljanja grobljima i 

Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2021. 
 

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda. Navodi kako je Općina 
Kostrena završila sve predviđene radove na proširenju groblja Sv. Lucija, čime je označen 
završetak velikog i značajnog projekta za Kostrenu. Novi dio groblja ima ukupno 579 
ukopnih mjesta, odnosno 71 grobnicu s 3 ukopna mjesta, 61 grobnicu sa 6 ukopnih 
mjesta, kolumbarijski zid sa 60 pretinaca za 4 ili 8 urni i zajedničkom grobnicom 
kapaciteta 15 do 18 mjesta smještenih na površini približno 1.800 kvadratnih metara. 
Nadalje navodi kako je bilo potrebno revidirati Odluku o grobljima što je i učinjeno 18. 
veljače 2021. godine, Općinsko vijeće usvojilo je novu Odluku o grobljima koja je u 
potpunosti usklađena s pozitivnom pravnom regulativom Republike Hrvatske i 
potrebama Općine Kostrena, čime su stvoreni svi preduvjeti da se grobljem može na 
valjani način upravljati. Ista je objavljena u „Službenim novinama Općine Kostrena“ broj 
1/21.  
Članovi Skupštine zaprimili su prijedlog Cjenika naknada vezanih uz poslove upravljanja 
grobljima na području Općine Kostrena, odnosno prijedlog Plana rasporeda i korištenja 
slobodnih grobnih mjesta u 2021. godini, dostavljen od strane Uprave groblja KD 
Kostrena. Iste je sukladno Statutu Općine Kostrena podržao Općinski načelnik izdanom 
suglasnošću 2. ožujka 2021. godine. 
Nakon kraće rasprave, Predsjednik Skupštine je dao predmetnu točku dnevnog reda na 
glasovanje. 
 
Jednoglasno je usvojen slijedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se suglasnost Upravi groblja KD Kostrena d.o.o. na predložene Cijene naknade 
vezane uz poslove upravljanja grobljima i Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih 

mjesta u 2021. godini. 
 
 

3. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za dodjelu na korištenje grobnih 
mjesta prije nastale potrebe za ukopom 

 
Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda te predao riječ Andrei 
Bernetiću, Voditelju Odjela komunalnih usluga, a samim time i Uprave groblja KD 
Kostrena d.o.o. Gospodin Bernetić detaljno je objasnio članovima Skupštine dostavljeni 
prijedlog Javnog poziva. Sukladno prijedlogu, Javnim pozivom jasno mora biti naznačena 
vrsta i količina grobnih mjesta koja će se dodjeljivati na korištenje, kao i visina naknade 
za takvu uslugu. Uvjeti za dodjelu na korištenje te jasan i pregledan položajni plan 
slobodnih grobnih mjesta i njihove numeracije s uključenim grafičkim prikazom. Posebnu 
pozornost pridaje objašnjenju općih proceduralnih odredaba za stjecanje predmetnih 
grobnih mjesta na korištenje, odnosno opisima poslova koje u takvoj proceduri imaju 
djelatnici KD Kostrena d.o.o. Smatra izrazito bitnim na kvalitetan način upoznati 
mještane s Javnim pozivom i njegovim odredbama jer je mišljenja kako zainteresiranih 
korisnika neće nedostajati te je potrebno svim koji zadovoljavaju postavljene uvjete 
pružiti jednake mogućnosti sjecanja takvih mjesta na korištenje.   
Nakon kraće rasprave, Predsjednik Skupštine dao je predmetnu točku dnevnog reda na 
glasovanje. 
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Jednoglasno je usvojen slijedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se suglasnost za objavu predloženog Javnog poziva za dodjelu na korištenje 
grobnih mjesta prije nastale potrebe za ukopom. 

 
 

4. Razno 
 
Predsjednik Skupštine je otvorio predmetnu točku ali kako se nitko nije javljao za riječ, 
ubrzo je zaključio raspravu i time iscrpio dnevni red. Objavljuje da je  sjednica završena, 
te se zahvalio Direktorici i prisutnim djelatnicima Društva. 
 
Sjednica Skupštine zbog tehničkih poteškoća nije tonski snimljena i neće kao takva biti 
arhivirana. 
 
 
 
 
Zapisničar:                           Predsjednik Skupštine 
Luka Božičević                    KD KOSTRENA d.o.o.  
                          Dražen Vranić, dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


