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Poštovani, 

nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje grobnih mjesta 

na mjesnom groblju Vrboska i Odluke Načelnika Općine Jelsa, Klasa. 363-05/20-01/9, Urbroj: 2128/02-

20-1, od 13. kolovoza 2020. pristupa se izgradnji ukupno 35 grobnih mjesta (grobnica) na mjesnom groblju 

u Vrboskoj. Na temelju podataka prikupljenih putem javnog poziva potpisani su predugovori za dodjelu 30 

(trideset) grobnica, te će nakon dovršetka izgradnje preostati još 5 (pet) grobnica za dodjelu.  

 Kako bi preostale grobnice mogli dodijeliti na način sukladan Odluci o uvjetima i mjerilima za 

određivanje visine naknade za dodjelu grobnih mjesta u Općini Jelsa ovim putem Vas pozivamo na 

ISKAZ INTERESA 

za dodjelu grobnog mjesta na mjesnom groblju Vrboska ( 2. put) 
 

Svoj iskaz interesa možete izraziti svakog radnog dana osobno u uredu JELKOM d.o.o. u Vrboskoj u 

periodu od 07:00 – 15:00 sati ili pismeno na adresu JELKOM d.o.o. Vrboska, Vrboska 404, 21 463 Vrboska, 

zaključno s datumom 21. listopada 2020. 

Prilikom iskaza interesa potrebno je navesti ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt broj 

zainteresiranog korisnika. 

Nakon prikupljenih podataka, a ovisno o broju zainteresiranih, donijet će se odluka o raspisivanju 

otvorenog natječaja za dodjelu grobnih mjesta, a nakon čega će odabranim ponuditeljima biti ponuđeni na 

potpis predugovori kojima će se definirati daljnji tijek dodjele grobnih mjesta, obročna otplata, rokovi 

izgradnje i sl. 

U ovisnosti o broju zainteresiranih visina naknade za dodjelu grobnog mjesta trebala bi iznositi 

40.000,00 kn s PDV-om za grobno mjesto sa 3+3 ukopna mjesta, osim u slučaju da broj zainteresiranih 

korisnika premašuje broj ne dodijeljenih grobnih mjesta. 

Sve ostale informacije o daljnjem tijeku izgradnje groblja možete dobiti na navedenoj adresi JELKOM 

d.o.o. ili na broj 021/ 774 -034. 
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