REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/10-01/2
URBROJ: 2133/18-01-17-2
Žakanje, 14. prosinca 2017.
Na osnovi članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12 i 89/17),
te članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 3/09 i 01/13) Općinsko vijeće općine
Žakanje, na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini
te o visini naknade za korištenje mrtvačnica U Pravutini i Zaluki Lipničkoj
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, visina
godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini te visina naknade za korištenje mrtvačnice u Pravutini i
Zaluki Lipničkoj.
Članak 2.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se do slijedećih iznosa i to:
- za grob za ukop jedne osobe
600,00 kn
- za grob za ukop dvije osobe
1.200,00 kn
- za svaki slijedeći grob
600,00 kn
Članak 3.
Za osobe koje nisu s područja općine Žakanje, odnosno ne pripadaju Mjesnom groblju Pravutina,
ovi iznosi se udvostručuju.
Članak 4.
Godišnja naknada za održavanje groblja utvrđuje se u slijedećim iznosima i to:
- za grob s jednim ukopnim mjestom
50,00 kn
- za grob s dva ukopna mjesta
80,00 kn
- za grob s tri ukopna mjesta
110,00 kn
- za svako slijedeće mjesto
60,00 kn

-

Članak 5.
Naknada za suglasnost za izvođenje radova na groblju iznosi:
za izradu betonskog okvira za jedno grobno mjesto
za izradu betonskog okvira za dvostruko grobno mjesto
za podizanje spomenika za jedno grobno mjesto
za podizanje spomenika za dvostruko grobno mjesto

100,00 kn
150,00 kn
200,00 kn
250,00 kn

Uprava groblja ne može propisati naknadu u iznosu većem od onog koji je utvrđenom u članku 2,
3. i 4. ove Odluke.
Članak 6.
Naknada za korištenje mrtvačnice u Pravutini odnosno Zaluki Lipničkoj, za korisnike koji nisu
sudjelovali u izgradnji mrtvačnica, a u vremenu izgradnje nisu prebivali na području općine Žakanje, iznosi
1.850,00 kuna jednokratno.
Naknada za korištenje mrtvačnice u Pravutini odnosno Zaluki Lipničkoj, za korisnike koji nisu
sudjelovali u izgradnji mrtvačnica, a u vremenu izgradnje su prebivali na području općine Žakanje, iznosi
3.700,00 kuna jednokratno.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Žakanje, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine
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