
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 940-06/19-01/39
URBROJ: 2133/11-06-19-2
U Netretiću, 23. prosinca 2019. 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98,
50/12 i 89/17), članka 13. i 35. Odluke o grobljima Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić"
broj 01/11) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i
03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 23. prosinca
2019. godine, donijelo je 

O   D   L   U   K   U

o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju  se za groblja na području Općine Netretić:
• visina godišnje grobne naknade,
• visina jednokratne naknade za  korištenje postojećeg grobnog mjesta,
• visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje novog grobnog mjesta,
• visina naknade za korištenje mrtvačnice, te
• visina naknade izvođača radova za izgradnju grobnice i spomenika.

Članak 2.

Naknade iz članka 1. ove odluke, uplaćuju se na žiro-račun Općine Netretić.
Godišnja grobna naknada plaća se u cjelokupnom iznosu do kraja tekuće godine

na temelju Rješenja, a za naredne godine temeljem uplatnica  koje izdaje Jedinstveni upravni
odjel.

Naknadu iz stavka 2. ovog članka korisnici postojećih grobnih mjesta dužni su
plaćati počevši od prijave  i nadalje.

Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom
dodjele grobnog mjesta na korištenje u roku određenim rješenjem.

Naknada izvođača  radova  za  izgradnju grobnice i  spomenika,  te  naknada za
korištenje  mrtvačnice  i  druge  usluge  u  svezi  ukopa  plaćaju  se  temeljem ispostavljenog
računa od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić.
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II  GROBLJA  DUBRAVCI, NOVIGRAD,  PRILIŠĆE,  ZAVRŠJE , VUKOVA 
GORICA I VELIKI MODRUŠ POTOK

Članak 3.

Za  groblja u Dubravcima, Novigradu, Prilišću, Završju, Vukovoj Gorici  i Velikom
Modruš Potoku utvrđuju se visine naknada  iz članka 1. ove Odluke kako slijedi:  

Red.
Broj O  P  I  S VISINA NAKNADE

1.
GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ( za održavanje i čišćenje 
groblja i usluge  odvoza smeća )

-
  jednogrobno mjesto 80,00 kuna

-
 dvogrobno mjesto 120,00 kuna

-
 trogrobno mjesto 160,00 kuna

-
 četverogrobno  mjesto i više 200,00 kuna

2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
POSTOJEĆEG GROBNOG MJESTA

-
  jednogrobno mjesto 900,00 kuna

-
  dvogrobno mjesto 1.700,00 kuna

-
  trogrobno mjesto 2.000,00 kuna

-
  četverogrobno mjesto i više 2.500,00 kuna

3. NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
NOVOG GROBNOG MJESTA

- jednogrobno mjesto 1.000,00 kuna

-  dvogrobno mjesto 2.000,00 kuna

-  trogrobno mjesto 3.000,00 kuna
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Red.
Broj O  P  I  S VISINA NAKNADE

-  četverogrobno mjesto 4.000,00 kuna

4.
NAKNADA ZA KORIŠTENJE MRTVAČNICE ( za održavanje i 
čišćenje)

- za korisnike koji su sudjelovali u izgradnji mrtvačnice, bez obzira
na prebivalište

0,00 kuna

-
za korisnike koji nisu sudjelovali u izgradnji mrtvačnice, bez 
obzira na prebivalište 450,00 kuna

- za maloljetne osobe, bez obzira na prebivalište 0,00 kuna

5.
NAKNADA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE 
GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA   - plaća registrirana 
pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu radova na groblju za 
postavu spomenika, izgradnju betonskih okvira , korištenje struje
i vode 

250,00 kuna

III  GROBLJE KUNIĆI

Članak 4.

Za groblje u  Kunićima utvrđuju se visina naknade iz članka 1. ove Odluke kako
slijedi:

Red.
Broj O   P   I   S VISINA NAKNADE

1. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ( za održavanje i čišćenje 
groblja i usluge odvoza  smeća )

-   jednogrobno mjesto 50,00 kuna

-   dvogrobno mjesto 80,00 kuna

-   trogrobno mjesto 100,00 kuna

-   četverogrobno mjesto i više 120,00 kuna

2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
POSTOJEĆEG GROBNOG MJESTA

-
  jednogrobno mjesto 500,00 kuna

-   dvogrobno mjesto 800,00 kuna
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Red.
Broj O   P   I   S VISINA NAKNADE

-
  trogrobno mjesto 1.000,00 kuna

-
  četverogrobno mjesto i više 1.100,00 kuna

3.
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME 
NOVOG GROBNOG MJESTA

-
  jednogrobno mjesto 500,00 kuna

-   dvogrobno mjesto 1.000,00 kuna

-   trogrobno mjesto 1.500,00 kuna

-   četverogrobno mjesto 2.000,00 kuna

4.

NAKNADA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE 
GRAĐEVINSKIH I KLESARSKIH RADOVA   - plaća registrirana 
pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu radova na groblju za 
postavu spomenika, izgradnju betonskih okvira, korištenje struje 
i vode 

150,00 kuna

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će isključivo za
uređenje i  održavanje groblja na području Općine Netretić sukladno članku 19. Odluke o
grobljima na području Općine Netretić.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine
naknada na grobljima na području Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 12/18).
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Članak 7.

Ova Odluka objavit  će se u "Glasniku Općine Netretić",  a stupa na snagu 01.
siječnja 2020. godine.

DOSTAVITI:
1. Općinski načelnik, ovdje,
2. Pročelnica JUO, ovdje,
3. Referent za proračun i financije, ovdje,
4. Referent za gospodarstvo – komunalni i 

poljoprivredni redar,
5. Dokumentacija, ovdje,
6. Za objavu, ovdje,
7. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


