
 
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 
Šime Kurelića 22, Pazin 
OIB 03455963475 
 
 
Pazin, 13.09.2021. 
Broj: 448-1/21 
 
 

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 
 
 

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog 
ugovora Usluga d.o.o. Pazin sazivam  i z v a n r e d n u   e l e k t r o n i č k u 
 
 

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA 
 
 
za utorak 21. rujna 2021. godine s početkom u 08,00 sati. 
 
 Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem slijedeći  

 
 

D n e v n i   r e d :  
  

1. Donošenje  Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta  i godišnje naknade 
za korištenje grobnog mjesta na A odjelu groblja u Lindaru. 

 
 
                             

               Predsjednik Nadzornog odbora: 
                          Igor Merlić, v.r. 
    
 
 
Priloženo se dostavlja radni materijali za sjednicu. Ostale informacije mogu se dobiti u 
sjedištu društva radnim danom od 7,ºº do 15,ºº sati. 
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P r i j e d l o g   o d l u k e : 
 
U toku svibnja 2021. godine završeni su građevinski radovi na proširenju groblja u Lindaru.   
Novi dio groblja nastavlja se na postojeće groblje s njegove sjeverozapadne strane, a 
centralna staza novog dijela groblja produžava se na postojeću. Izgrađeno je novih 60 
grobnih mjesta i 7 grobnica. Usluga d.o.o. kao uprava groblja je u tijeku građenja omogućila 
zainteresiranim građanima dodjelu 30 grobnih mjesta i 7 grobnica uz naplatu naknade pod 
povoljnijim uvjetima prema ODLUCI o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje 
naknade za korištenje grobnog mjesta na A odjelu groblja u Lindaru, broj 25-1/21, donesenoj 
na sjednici Nadzornog odbora 27. siječnja 2021. godine, na koju je Gradonačelnik Grada 
Pazina dao suglasnost Zaključkom broj 363-01/21-01/05 Urbroj: 2163/01-01-01-21-4 od 01. 
veljače 2021. godine. 
U tijeku građenja, do 10. svibnja 2021. godine, dodijeljeno je 17 grobova i 2 jednostruke 
grobnice sa 3 ukopna mjesta. 
 
Predlaže se donošenje nove Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje 
naknade za korištenje grobnog mjesta na A odjelu groblja u Lindaru koja bi se primjenjivala 
za dodjelu grobova za ukope od početka upotrebe novog dijela groblja. 
 
Prijedlog teksta Odluke: 
 
Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 152/11 – pročišćeni tekst, 
111/12, 68/13, 110/15 i 14/19) i članka 30.  Društvenog ugovora Usluga d.o.o. za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, Pazin, (potpun tekst) od 03. rujna 2020. godine, Nadzorni odbor Društva na 
svojoj sjednici održanoj dana ___. rujna 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta  

 i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta  
na A odjelu groblja u Lindaru 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se visine naknada za grobna mjesta  na A odjelu groblja u Lindaru 
kako slijedi 
1. Naknada za dodjelu zemljanog grobnog mjesta na korištenje 
     na neodređeno vrijeme        7.000,00 kn/grob 
2. Naknade za dodjelu grobnica na korištenje na neodređeno vrijeme 
 - jednostruka grobnica sa 3 ukopna mjesta       27.500,00 kn/grobnica 
 - dvostruka grobnica sa 6 ukopnih mjesta       35.000,00 kn/grobnica 
3. Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta/grobnice                150,00 kn/grob 

U naknadama pod točkama 1. 2. i 3. nije obračunat PDV. 
Na naknadu pod točkama 1. i 2.., temeljem članka 33. stavka 3. Zakona o PDV-u, PDV se ne 

obračunava jer se sredstva od dodjele grobnih mjesta naplaćuju u ime i za račun Grada Pazina i 
koristiti će se za financiranje izgradnje groblja. 

Na naknadu pod točkom 3. PDV se obračunava po stopi od 25%, a naplaćena sredstva su 
prihod Uprave groblja i koriste se za održavanje groblja. 

Članak 2. 
Visina naknada iz članka 1. ove Odluke uvećava se za 100% za sve korisnike koji nemaju 

prebivalište u Republici Hrvatskoj. 
Članak 3. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog 
mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na A odjelu groblja u Lindaru, broj 25-1/21, 
donesena na sjednici Nadzornog odbora 27. siječnja 2021. godine, na koju je Gradonačelnik Grada 
Pazina dao suglasnost Zaključkom broj 363-01/21-01/05 Urbroj: 2163/01-01-01-21-4 od 01. veljače 
2021. godine. 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se s danom davanja suglasnosti 
Gradonačelnice Grada Pazina. 
 
Broj: 448-____/21.                                Predsjednik Nadzornog odbora: 
Pazin, ___. rujna 2021.                                       Igor Merlić 


