
Na osnovi članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 
27. Statuta Općine Žakanje( Sl. glas. Općine Žakanje 3/09) Općinsko vijeće općine Žakanje, 
na 11. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2010. godine donijelo je

O D L U K U

O visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade
za održavanje groblja

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta , te visina 
godišnje naknade za održavanje groblja na području općine Žakanje. 

Članak 2. 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta 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  mjesnog  groblja  ovi iznosi se  
udvostručuju.. 

Članak 4. 

Godišnja naknada za održavanje groblja utvrđuje se u slijedećim iznosima i to: 

- za grob s jednim ukopnim mjestom 80,00 kn
- za grob s dva ukopna mjesta 130,00 kn
- za grob s tri ukopna mjesta 190,00 kn
- za svako slijedeće mjesto   70,00 kn

Članak 5. 

Naknada za suglasnost za  izvođenje radova na groblju iznosi: 

- za izradu betonskog okvira za jedno grobno mjesto 100,00 kn
- za izradu betonskog okvira za dvostruko grobno mjesto 150,00 kn
- za podizanje spomenika za jedno grobno mjesto 200,00 kn
- za podizanje spomenika za dvostruko grobno mjesto 250,00 kn



Članak 6. 

Uprave groblja  na području općine Žakanje ne mogu propisati  naknadu u iznosu većem od 
onog koji je utvrđen u članku 2.,3., 4 i 5. ove Odluke. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Žakanje.
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Prilog  suglasnosti  za izvođenje radova na groblju 

I

Izvođač radova obavezuje se da će podnijeti Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Žakanje za izvođenje radova na mjesnom groblju Žakanje, kojim upravlja Općina 
Žakanje.

  Izvođač radova se obvezuje da će: 
-  radove izvoditi točno prema dobivenim podacima (suglasnosti) od Općine Žakanje,vodeći 
računa o skladu, odnosno estetskom izgledu. 
-  Radove treba izvoditi tako da se do najviše mjere očuva mir i dostojanstvo groblja,a mogu 
se obavljati samo u radne dane
-  Kod izrade natpisa i oblikovanja spomenika, izvođač radova ne smije vrijeđati nacionalne, 
vjerske ili moralne običaje, ni na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 
- Kod izrade nadgrobnih spomenika, ploča, grobnica i staza ili opločenja, izvođač se 
obavezuje da će isti biti od materijala trajne vrijednosti. 
- Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova mogu se koristiti samo za to određeni 
putovi i staze, a prijevoz materijala vrši se ručnim kolicima. 
- U slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvođač je dužan bez odlaganja 
dovesti radilište u prvobitno stanje.

II

Jedinstveni upravni odjel općine Žakanje može  zabraniti  ili  obustaviti  izvođenje 
radova u slijedećim uvjetima: 
- ako izvođač nije registriran za obavljanje takvih radova, odnosnu tu djelatnost, 
- ako izvođač radova ne izvodi radove na točno određenom mjestu i prema dobivenim 
podacima koji određuju pravac, veličinu i visinu, odnosno ne izvodi radove za koje je podnio 
Prijavu,
  - ukoliko izvođač radova za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju ne 
koristi samo puteve i staze koje odredi Uprava groblja, te ako prijevoz materijala ne obavlja
samo ručnim  kolicima, 
- ukoliko kamionom sa građevinskim materijalom ulazi unutar ograde groblja, 
- ako izvođač  radove ne izvodi u ugovoreno vrijeme, 
- ako izvođač radove izvodi bez prethodne najave Upravi groblja ili drugoj ovlaštenoj osobi  
- ako izvođač upotrebljava nekvalitetan materijal, 
- ako izvođač ne ugrađuje odgovarajuću armaturu, 
- ako izvođač ne vrši njegu betona, 
- ako izvođač narušuje mir i dostojanstvo groblja, 
- ako izvođač po završetku radova ne očisti i ne ukloni sav preostali materijal. 
- u određene dane zbog opravdanih razloga 

III

 Općina žakanje će sukladno Zakonu o gradnji zatražiti rušenje izrađene grobnice, 
okvira, nadgrobnih ploča ili staza, ukoliko nisu izrađene na točno određenom mjestu i u 
pravcu prema podacima dobivenim od upravitelja groblja ili za to ovlaštene osobe Uprave
groblja.


