
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17) i 

članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 

i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana ___. svibnja 2022. godine 

donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o grobljima na području Općine Barban 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o grobljima na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 

10/14) u članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi: 

 

Sredstva s osnova naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i 

godišnje grobne naknade koriste se u skladu s Godišnjim planom i programom rada Uprave 

groblja. 

 

Članak 2. 

Članak 37. mijenja se i glasi: 

Uprava groblja može za obavljanje poslova kopanja i zatvaranja groba sklopiti ugovor s 

fizičkom ili pravnom osobom prema propisima o javnoj nabavi. 

 

Članak 3. 

Članak 63. mijenja se i glasi: 

Za sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o grobljima („Narodne 

novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17), Pravilnika o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02) i 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Barban, __. svibnja 2022. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 18. Zakona o grobljima („Narodne 

novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članku 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

  

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Zakonom o grobljima propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi 

propise (i njihove izmjene i dopune) 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, 

− uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za 

korištenje. 

Člankom 24. stavak 1. točka 3. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da su usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju 

unutar groblja određene kao uslužne djelatnosti, a prema članku 52. istog Zakona sredstva za 

financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz cijene usluge. Prema 

članka 48. stavku 1. istog Zakona na temelju pisanog ugovora jedinica lokalne samouprave može 

povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju 

isključivo iz njezina proračuna. Budući da se usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju 

unutar groblja financiraju iz cijene usluge, a ne isključivo iz proračuna jedinice lokalne 

samouprave, obavljanje te djelatnosti ne može se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju 

pisanog ugovora, a niti putem koncesije.  

Shodno prethodno navedenom, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima 

na području Općine Barban. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 


