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Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 7. Odluke o 

grobljima (Službeni glasnik Općine Kanfanar 1/00) i članka 33. Statuta općine Kanfanar 

(Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09, 03/13, 01/21) Općinsko vijeće na sjednici 

održanoj dana   kolovoza 2021. donosi 
 

ODLUKU 

o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje 

Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu na trajno korištenje grobnih 

mjesta i grobnica, i to na svim grobljima na području Općine Kanfanar. 

 

Članak 2. 

 Naknada za dodjelu grobnog mjesta sa izgrađenim betonskim temeljima na trajno 

korištenje iznosi: 

a) za korisnika koji ima prebivalište na području Općine Kanfanar 4.000,00 kuna 

b) za ostale korisnike 7.200,00 kuna. 

Naknada za dodjelu zemljanog grobnog mjesta bez izgrađenih betonskih temelja na trajno 

korištenje iznosi: 

     a)  za korisnika koji ima prebivalište na području Općine Kanfanar 1.000,00 kuna/m2 

     b)  za ostale korisnike 1.800,00 kuna/m2. 

Dimenzije grobova iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se na temelju stvarne izmjere groba u 

skladu s planom rasporeda grobova. 

 

Članak 3. 

 Naknade za dodjelu izgrađenih grobnica na trajno korištenje iznosi: 

a) za korisnika koji ima prebivalište na području Općine Kanfanar 22.000,00 kuna, 

b) za ostale korisnike 36.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 Naknada iz članka 2. i 3. ove odluke plaća se jednokratnom ili obročnom uplatom na 

žiro račun Općine Kanfanar. 
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 Za jednokratno plaćanje u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o dodjeli grobnog 

mjesta na korištenje, utvrđuje se plaćanje umanjeno za 10% cjelokupnog iznosa naknade. 

 Obročno plaćanje utvrđuje se na slijedeći način: 

prvi obrok u roku od 8 dana od pravomoćnost rješenja, u iznosu od 20% cjelokupnog iznosa, 

preostali iznos u 8 jednakih mjesečnih obroka najkasnije do 5-og u mjesecu, u iznosu od 10% 

cjelokupnog iznosa. 

 

Članak 5. 

 Ova odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Općine 

Kanfanar. 

 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta na trajno korištenje (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/14). 
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Obrazloženje 

 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno 

korištenje sadržan je u članku 13. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) i članka 7. 

Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Kanfanar 1/00) i članka 33. Statuta Općine 

Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.)  

 

II TEMELJNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVOM ODLUKOM 

Ovom odlukom uređuju se visine naknada za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje. 

 

II PRIJEDLOG AKTA 

Prijedlog Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje dostavljen je 

u prilogu. 

 

III FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar nije 

potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Kanfanar. 

 

 

                                                                                                     Jedinstveni upravni odjel  

 




