
  Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 
2/20.) Općinsko vijeće Općine Molve je na 43. sjednici održanoj 26. siječnja 2021. godine 
donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica 

na području Općine Molve 
 

Članak 1. 

 Zaključkom o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na 
području Općine Molve ( u daljnjem tekstu: Zaključak) daju se na upravljanje i održavanje i 
mrtvačnica na području Općine Molve Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. te se 
utvrđuje visina naknade za korištenje mrtvačnica. 
 

Članak 2. 

 Mrtvačnice na području Općine Molve iz članka 1. ovog Zaključka su: 

1. Mrtvačnica na mjesnom groblju u Molvama, zk.ul. 3832, kčbr. 1329/2 k.o. Molve, 
2. Mrtvačnica na mjesnom groblju u Repašu, zk.ul. 1225, kčbr. 2184/10 k.o. Ždala. 

Članak 3. 

 Selsko komunalno društvo d.o.o. Molve upravlja mrtvačnicama na području Općine 
Molve (u daljnjem tekstu: SKD Molve d.o.o.). 
 SKD Molve d.o.o. dužno je upravljati mrtvačnicama iz članka 2. ovog Zaključka 
pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužno provoditi i primjenjivati zakonske i podzakonske 
propise kojima se uređuju odnosi na grobljima. 
 Upravljanje mrtvačnicom podrazumijeva  korištenje mrtvačnica, uređenje, održavanje i 
eventualne rekonstrukcije istih na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima. 

Članak 4. 

 Mrtvačnice na području Općine Molve se obavezno koriste za preminule čiji se ukop 
vrši na mjesnim grobljima u Molvama i Repašu. 

Članak 5.  

 Pod korištenjem mrtvačnice podrazumijeva se korištenje sljedećih prostorija od strane 
korisnika, a uključuje: odarnicu za ispraćaj i zajedničke prostorije (hodnik, sanitarni čvor).  
 Korištenje mrtvačnice uključuje održavanje prostora, ustupanje prostorija, prostora i 
pripadajuće opreme u uporabnom stanju, čišćenje i dezinfekciju uoči i nakon korištenja te ostale 
potrebne poslove. 
 

Članak 6.  

 Naknada za korištenje mrtvačnice iz članka 2. ovog Zaključka određuje se na sljedeći 
način: 



1. za korisnike sa prebivalištem na području Općine Molve, po jednom ukopu iznosi 95,00 
kuna, 

2. Naknada za korištenje mrtvačnice za korisnike bez prebivališta na području Općine 
Molve po jednom ukopu iznosi 5.000,00 kuna. 

  
 Iznimno, korisnici kojima je prestalo prebivalište na području Općine Molve unatrag 1 
(jedne) godine od dana nastanka smrti plaćaju iznos iz točke 1. ovog članka. 
 

Članak 8.  

 Naknade korištenja mrtvačnica na području Općine Molve će se uplaćivati u korist žiro-
računa Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

Članak 9. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Molve".  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 
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Molve, 26. siječnja 2021. 
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