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Općina Baška

- obiteljska grobnica (jednostruka)
•'"-.- obiteljska grobnica (dvostruka)

2.
Temeljem članka 52. Statuta Općine Baška (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije broj 7/94, 13/95, 8/
96,20/97 i 19/98), u skladu sa Zakonom o grobljima (»Na
rodne novine« broj 19/98), te članku 52. Odluke o načinu
i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primor
sko-goranske županije broj 19/98) Poglavarstvo Opčine Ba
ška, na sjednici održanoj 3. veljače 2000. godine donijelo je
ODLUKU
o iznosima grobnih naknada za grobna mjesta na
grobljima u Baski, Jurandvoru, Batomlju i
Dragi Bašćanskoj
Članak 1.
I. Naknada za dodjeljivanje grobnog mjesta na korištenje
na neodređeno vrijeme određuje se u visini kako slijedi:
-grob za pojedinačni ukop
500,00 kn
- grob za pojedinačni ukop s betonskim
okvirom
800,00 kn
- pojedinačna grobnica (niša)
1.000,00 kn
- obiteljska grobnica (jednostruka)
2.000,00 kn
- obiteljska grobnica (dvostruka)
3.000,00 kn
II. Godišnja grobna naknada za grobno mjesto određuje
se u visini kako slijedi:
- grob za pojedinačni ukop sa i bez
betonskog okvira
50,00 kn
'- pojedinačna grobnica (niša)
50,00 kn

100,00 kn
200,00 kn

Članak2.
Naknade iz članka 1. ove Odluke odnose se samo na ko
risnike koji imaju stalno mjesto prebivanja u Općini Baška.
Naknade iz članka 1. se podvostručuju za korisnike koji
stalno mjesto prebivanja imaju izvan Općine Baška.
Članak 3.
Naknade iz članka 1. ove odluke naplaćuje upravljač
grobljima.
Članak 4.
Poglavarstvo Općine Baška može, a na obrazloženi za
htjev korisnika, u svezi s naknadom iz točke 1. članka 1.
ove Odluke:
- korisnike osloboditi plaćanje naknade,
- odrediti naknadu u manjem iznosu,
- odrediti obročni način plaćanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 022-05/00-01/2
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