REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUP ANIJA
OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 022-06/21-0112
URBROJ: 2170-07-03-21-93
Kostrena, 02. ožujak 2021.
Na temelju članka 49. stavak l . Statuta Općine Kostrena ("Službene novine
br. 2118, 11/18, 1120 i 1/21), Općinski načelnik don io je slijedeću

Općine

Kostrena"

SUGLASNOST
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Cjenika naknada vezanih uz poslove upravljanja
grobljima kako je to predloženo od strane Uprave groblja - trgovačkog društva KD
KOSTRENA d.o.o. Kostrena.
Daje se suglasnost na Prijedlog plana rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u
2021. godini kako je to predloženo od strane Uprave groblja - trgovačkog društva KD
KOSTRENA d.o.o. Kostrena.
Obrazloženje:

Općina Kostrena okončala je radove na proširenju groblja Sveta Lucija u Kostreni čime je
formirano 579 nov ih ukopnih mjesta u grobnicama raspoređenih u 71 grobnicu sa 3 ukopna mjesta i 61
grobnicu sa 6 ukopnih mjesta, zatim 15 do 18 mjesta u općem polju te kolumbarij ski zid sa 60 pretinaca
s pretincima za 4 i 8 urni, ukupnog kapaciteta kolumbarija 288 mjesta. Na sjednici Općinskog vijeća
održanoj 18. veljače 2021. godine usvojena je nova Odluka o grobljima, a objavljena je u .. Službenim
novinama Općine Kostrena" broj 1/21 .
Trgovačko društvo KD Kostrena d.o .o. koje upravlja grobljima na području Općine Kostrena
(Uprava groblja), dana l. ožujka 2021. godine dostavilo je dopis URBROJ: 056-03/202l-AB u kojem
traži ishođenje prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika naknada vezanih uz poslove upravljanja
grobljima te na Prijedlog plana rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2021. godini. Sukladno
članku 15. stavak 1. Odluke o grobljima (SN OK broj 1/21), visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta
na korištenje i visinu godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Skupština Uprave
groblja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.
Postojeći cjenik će se nadopuniti novim tipovima grobnih mjesta na novom dijelu groblja Sveta
Lucija, a koje do sada isti nije obuhvaćao obzirom da takvi tipovi nisu postojali na grobljima u Općini
. Kostrena. Naknade za ostala grobna mjesta ostat će nepromijenjene.
Predlažu se visine naknade za dodjelu novoizgrađenih grobnih mjesta na korištenje koje nisu
bile obuhvaćene postojećim Cjenikom:
= 25.000,00 kn
- Jednostruka grobnica na groblju Sv. Lucija - 3 ukopna mjesta
- Jednostruka grobnica na groblju Sv. Lucija - 6 ukopn ih mjesta
= 40 .000,00 kn
- Pretinac za urne na groblju Sv. Lucija (komplet u kamenu)
- za polaganje 8 urni
8.000,00 kn
Pretinac za urne na groblju Sv. Lucija (komplet u kamenu)
- za polaganje 4 urne
5.650,00 kn
Navedene naknade prihod su Proračuna Općine Kostrena.

Raspolaganje novim slobodnim grobnim mjestima prema Prijedlogu plana rasporeda i
korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2021. godini predviđa putem javnog poziva dodjelu na korištenje
grobnih mjesta prije nastale potrebe i to:
35 jednostrukih grobnica na groblju Sv. Lucija - 3 ukopna mjesta
30 jednostrukih grobnica na groblju Sv. Lucija - 6 ukopnih mjesta
2 pretinca za polaganje 8 urni
8 pretinca za polaganje 4 urne
Naknade za izradu nadgrobnog spomenika (članak 38. stavak 4. Odluke o obljima) koje su
prihod Uprave groblja i koje utvrđuje Skupština Uprave groblja ost~~r.omi-je.Qje
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Dostaviti:
1. KD KOSTRENA d.o.o .
2. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
4. Pismohrana
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