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Put kroz Oklaj 144 
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EKO Promina d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Put kroz Oklaj 144, Oklaj 

Žiro račun otvoren u: 
OTP banka d.d. Račun (IBAN) HR9124070001100497074 

Hrvatska poštanska banka d.d. Račun (IBAN) HR8323900011101240153 
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku, MBS 100016114 

Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. 
Uprava društva-Direktorica: Barbara Nakić-Alfirević 

 
URBROJ: 483/2021 

 

U Oklaju 15. lipnja 2021. godine 

 
 

Na temelju Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) i na temelju članka 50. Odluke o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ broj 4/2012) društvo EKO Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava groblja) u predmetu dodjele 

grobnog mjesta na korištenje objavljuje i donosi 
 

ODLUKU 

o izboru kandidata prema 

OGLASU 

za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prije nastale potrebe za ukopom 

 

I. 

Temeljem oglasa za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prije nastale potrebe za ukopom URBROJ 435/2021 od 4. lipnja 2021. 
godine objavljenog u javnom glasilu (internetska stranica Radio Drniša) i na oglasnoj ploči Uprave groblja, kandidatu Rajku Barišiću 

(OIB 92107761003) dodjeljuje se grobno mjesto na korištenje na groblju Oklaj oznake: polje II broj 96 budući je on jedini podnio 

Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno prije nastale potrebe za ukopom. 

 
II. 

Vrsta grobnog mjesta koje se dodjeljuje na korištenje: 

Jednostruka grobnica za 3 lijesa (brutto dimenzije 120-150 x 250-300) 

 
III. 

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje iznosi 3.442,70 kn s PDV-om, a koju je imenovani kandidat dužan platiti 

prije nego mu Uprava groblja izda Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje i to na broj računa: IBAN: 

HR8323900011101240153 otvorenog kod HPB d.d. 
 

IV. 

Ova odluka bit će objavljena na internetskim stranicama Uprave groblja. 
 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 

Obrazloženje: 

 
Javni oglas za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prije nastale potrebe za ukopom URBROJ 435/2021 od 4. lipnja 2021. godine 

objavljen u javnom glasilu (internetska stranica Radio Drniša) i na oglasnoj ploči Uprave groblja. 

Zainteresirani kandidati pozvani su podnijeti zahtjeve za dodjelu grobnog mjesta putem obrasca koji je dostupan na internetskim 

stranicama Uprave groblja ili u prostorijama Uprave groblja. Zahtjevu je bilo potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice. 
Uprava groblja zaprimila je Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno prije nastale potrebe za ukopom Rajka 

Barišića pod URBROJEM: 437/2021 dana 4. lipnja 2021. godine. 

Rajko Barišić se prijavio Upravi groblja kao korisnik grobnog mjesta navedenog u točki I. ove Odluke. 

Imenovani je jedini kandidat podnositelj zahtjeva te ga se poziva platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u v isini 
gore navedenoj prije nego mu Uprava groblja izda Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe, a ista će biti moguća izdavanjem Rješenja za grobno mjesto kada će stranka moći 

podnijeti žalbu Upravnom odjelu za komunalne poslove Općine Promina u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja, a sve to 

prema članku 13. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17). Žalba se predaje izravno ili upućuje putem ovog trgovačkog društva, 

a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog trgovačkog društva. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem članka 9. stavak 2. toč. 
32. Zakona u upravnim Pristojbama (NN 115/16). 

 

 

 
Direktorica: 

dr. sc. Barbara Nakić-Alfirević, dipl. ing. 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19351
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19353
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19355

