Na temelju članka 15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj
20/09.) i članka 53. Odluke o groblju ("Službene Novine" Grada Pazina broj 3/99.), Općinsko vijeće
Općine Sv Petar u Šumi na sjednici dana 1. prosinca 2009. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta na groblju u Sv. Petru u Šumi
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na
neodređeno vrijeme, naknade za građevinske intervencije kao i godišnja naknada za korištenje
grobnih mjesta na groblju u Sv. Petru u Šumi.
Članak 2.
Visina naknade iz članka 1. ove odluke je kako slijedi:
1. Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta iznosi:

80,00 kuna.

2. Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme iznosi:
5.000,00 kuna
Naknadu se može pltiti u ratama s time da period obročne otplate ne može biti duži od 12
mjeseci.
3. Naknada za izgradnju nadgrobnog spomenika po rješenju odobrenom od strane Upravljača
groblja iznosi:
370,00 kuna
4. Naknada za izgradnju nadgrobne kapele ili višeg spomenika po rješenju Upravljača groblja
iznosi:
750,00 kuna
5. Naknada za ugradnju spomen ploče na obodni zid groblja plaća se: 260,00 kuna
6. Naknada za odlaganje posmrtnih ostataka, kostiju umrlog u zajedničku kosturnicu
185,00 kuna

iznosi:

7. Naknada za jednokratno površinsko uređenje groba sukladno članku 17. Odluke o groblju iznosi:
370,00 kuna
Članak 3.
Iznos naknada iz članka 2. ove Odluke za korisnike grobnih mjesta koji nemaju stalno
prebivalište u Sv. Petru u Šumi, a državljani su Republike Hrvatske uvećava se za 50%.

Članak 4.

Iznos naknade iz članka 2. ove Odluke za korisnike grobnih mjesta koji su strani državljani
uvećava se za 100%.
Članak 5.
U slučaju kad korisnici općeg grobnog mjesta nemaju stalno prebivalište na području Općine
Sveti Petar u Šumi dužni su prije ukopa umrlog uplatiti iznos iz članka 2. točke 1., a prema
odredbama članka 3. i 4. ove Odluke za period od 15 godina.
Ako korisnici grobnog mjesta nemaju stalno prebivalište na području Općine Sveti Petar u
Šumi, a žele koristiti grobno mjesto na neodređeno vrijeme, dužni su iznos iz članka 2. točke 2., a
prema članku 3. i 4. ove Odluke platiti unaprijed, odnosno prije izdavanja rješenja o korištenju
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.
Članak 6.
Svi ostali uvjeti koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom utvrdit će se između korisnika grobnog
mjesta i načelnika Općine Sveti Petar u Šumi odnosno Upravljača groblja.
Članak 7.
Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, da daje tumačenje i provodi odredbe
ove Odluke.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama" Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u
Šumi i Tinjan.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenj grobnog mjesta na groblju u Sv. Petru u Šumi
(“Službene novine” Grada Pazina” broj 11/09.)
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