
NACRT PRIJEDLOGA 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (“Narodne novine" broj 19/98, 50/12, 89/17) i članka 31. 

Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/13, 24/13, 18/18, 09/20), 

Općinsko vijeće Općine Martijanec na 25. sjednici održanoj  dana ___. lipnja 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o visini grobnih naknada 

 

 

I. UVODNE ODREDBE  

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom određuje se visina naknada koje proizlaze kao obveza iz prava korištenja grobnih 

mjesta na grobljima na području Općine Martijanec i to: 

- naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme, 

- godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta, 

- naknada i jamčevina za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na uređenju grobnog 

mjesta i 

- naknada za korištenje grobne kuće. 

 

(2) Za sva groblja na području Općine Martijanec utvrđuje se jednaka visina grobnih naknada. 

 

II. NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME 

 

Članak 2. 

(1) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje se ovisno o pripadnosti grobnog mjesta 

pojedinoj vrsti grobnog mjesta, kriteriju korištenosti grobnog mjesta (novo ili već korišteno grobno 

mjesto), kriteriju mjesta prebivališta podnositelja zahtjeva za dodjelom grobnog mjesta, kriteriju 

potrebe za dodjelom grobnog mjesta i kriteriju smještaja grobnog mjesta. 

 

(2) Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme u slučaju potrebe za ukopom 

osobama s prebivalištem na području  Općine Martijanec, s obzirom na vrstu grobnog mjesta i kriterij 

korištenosti grobnog mjesta utvrđuje se osnovica za izračun naknade: 

 

 

(3) Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme u slučaju potrebe za ukopom 

osobama bez prebivališta na području  Općine Martijanec s obzirom na vrstu grobnog mjesta i kriterij 

korištenosti grobnog mjesta (novo ili već korišteno grobno mjesto), utvrđuje se osnovica za izračun 

naknade: 

 

 

(4) Na osnovicu za izračun naknada iz stavka 2. i 3. ovoga članka naknada se uvećava ovisno o 

smještaju grobnog mjesta, i to:  

- 30 %   - ako je grobno mjesto smješteno neposredno uz uređene grobne staze širine veće od 1,50 m, 

- 20 %   - ako je grobno mjesto smješteno neposredno uz uređene grobne staze širine manje od 1,50 m. 

 

Vrsta Novo grobno mjesto Korišteno grobno mjesto 

Jednostruko grobno mjesto  900,00 kuna 400,00 kuna 

Dvostruko grobno mjesto 1.300,00 kuna 700,00 kuna 

Grobno mjesto za polaganje urne 300,00 kuna - 

Vrsta Novo grobno mjesto Korišteno grobno mjesto 

Jednostruko grobno mjesto 1.800,00 kuna 800,00 kuna 

Dvostruko grobno mjesto 2.600,00 kuna 1.400,00 kuna 

Grobno mjesto za polaganje urne 600,00 kuna - 



(5) Na osnovicu za izračun naknada iz stavka 2. i 3. ovoga članka naknada se uvećava za 100 % ako se 

grobno dodjeljuje u slučaju izričite zainteresiranosti stranke, bez potrebe za ukopom. 

 

 

III. GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA  

 

Članak 3. 

(1) Korisnici grobnih mjesta plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta ovisno o vrsti i 

smještaju grobnog mjesta u odnosu na uređenu stazu te u odnosu na razmak pojedinog grobnog mjesta 

s prednje i stražnje strane u odnosu na stazu ili susjedno grobno mjesto kako slijedi: 

 

(2) Uređenim stazama se u smislu ove Odluke smatraju staze koje su asfaltirane, popločene, 

pošljunčane te su omeđene rubnicima.  

 

IV. NAKNADA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBNOM MJESTU I JAMČEVINA 

 

Članak 4. 

(1) Izvođači radova na uređenju grobnog mjesta plaćaju naknadu za izdavanje odobrenja za izvođenje 

radova, prema vrsti radova i u iznosima, kako slijedi: 
 

 

(2) Za jamčenje izvođenja radova prema izdanoj dozvoli izvođač radova plaća jamčevinu u iznosu od 

500,00 kuna. 

 

V. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNE KUĆE 

 

Članak 5. 

(1) Za korištenje grobne kuće plaća se naknada:  

 

Kategorija  

smještaja grobnog mjesta 

Vrsta grobnog mjesta 
Jednostruko Dvostruko  Trostruko  Grobnica u 

jednom 

stupcu 

Grobnica u 

dva ili više 

stupaca 

Grobno mjesto 

za polaganje 

urne 

Grobno mjesto smješteno uz uređenu 

grobnu stazu širine jednake ili veće 

od 1,5 m kao i ona grobna mjesta 

koja s prednje i stražnje strane imaju 

osim uređene grobne staze i širinu 

prostora između grobnih redova veću 

od 0,5 m 

 

 

80,00 kn 

 

 

140,00 kn 

 

 

200,00 kn 

 

 

200,00 kn 

 

 

150,00 kn 

 

 

80,00 kn 

Grobno mjesto smještano uz  uređenu 

grobnu stazu širine do 1,5 m 
60,00 kn 100,00 kn 150,00 kn 150,00 kn 250,00 kn 60,00 kn 

Grobno mjesto smješteno unutar 

grobnog polja bez direktnog pristupa 

s uređenih staza 

40,00 kn 70,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 150,00 kn 40,00 kn 

 Jednostruko grobno mjesto Dvostruko grobno mjesto 

Izgradnja grobnice (podzemna komora, okvir, 

natpisna ploča, pokrovna ploča) 

1.000,00 kn 

 

1.370,00  kn 

 

Izgradnja nadgrobnog spomenika (okvir, natpisna 

ploča, pokrovna ploča) 

440,00  kn 560,00  kn 

Postava okvira i natpisne ploče 395,00  kn 510,00 kn 

Postava okvira  350,00 kn 385,00 kn 

Postava natpisne i/ili pokrovne ploče 350,00 kn 385,00 kn 

Opločenje grobnog okvira 305,00 kn 325,00 kn 

Podizanje nadgrobnog spomenika 305,00 kn 325,00 kn 

Manji radovi (natpis, graviranje slova, postava vaza 

ili kipova) 

70,00 kn 70,00 kn 



-  korištenje grobne kuće za slučaj ukopa osobe s prebivalište na području Općine Martijanec u iznosu 

od 100,00 kuna,   

- korištenje grobne kuće za slučaj ukopa osobe bez prebivališta na području Općine Martijanec u 

iznosu od 300,00 kuna.  

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

(1) Obveza plaćanja godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđivati će se na osnovi važećih 

rješenja do donošenja novih rješenja o utvrđivanju korisnika i obveze plaćanje godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta u skladu s odredbama ove Odluke i odluke koja uređuje upravljene 

grobljima na području Općine Martijanec, a po provedbi postupka utvrđivanja korisnika i kategorije 

grobnog mjesta identifikacijom lokacije grobnog mjesta na Položajnom planu i očevidom na licu 

mjesta.  

 

(2) Rješenja iz stavka 1. ovog članka Uprava groblja donijeti će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu 

stranke ili druge osobe koja ima pravni interes.  

 

  

Članak 7. 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrstama i visini grobnih naknada i 

pristojbi za korištenje grobnih usluga na području Općine Martijanec, KLASA: 363-02/14-01/3, 

URBROJ: 2186/19-02-14-1 od 06. veljače 2014. godine. 

  

Članak 8. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije”. 

 

KLASA:   363-01/20-01/14 

URBROJ: 2186/19-01-20-2 

Martijanec,  __. lipnja 2020. 

               PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Dubravko Besek 

  



 

OBRAZLOŽENJE 

ODLUKE O VISINI GROBNIH NAKNADA 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Ova Odluka se donosi temeljem članka 18. Zakona o grobljima (“Narodne novine" broj 19/98, 50/12, 

89/17) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/13, 

24/13, 18/18, 09/20). 

 

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA 

SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE 

Člankom 18. Zakona o grobljima propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi opći akt o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za 

korištenje grobnog mjesta. Dosadašnja Odluka o vrstama i visini grobnih naknada i pristojbi za 

korištenje grobnih usluga na području Općine Martijanec, KLASA: 363-02/14-01/3, URBROJ: 

2186/19-02-14-1 od 06. veljače 2014. godine, nije objedinjavala sve grobne naknade koje je 

naplaćivala Uprava groblja, već su pojedine naknade bile utvrđene Odlukom o upravljanju grobljima. 

Radi preglednosti svih grobnih naknada kao i pojednostavljenja obračuna naknada, predlaže se 

Općinskom vijeću Općine Martijanec donošenje ovo Odluke.  

Članak 1. – utvrđuju se predmet ove odluke  

Članak 2.  – utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme prema 

kriterijima:  

 s obzirom na vrstu grobnog mjesta,  

 kriterij korištenosti grobnog mjesta (novo ili već korišteno grobno mjesto),  

 kriterij mjesta prebivališta podnositelja zahtjeva za dodjelom grobnog mjesta,  

 kriterij potrebe za dodjelom grobnog mjesta i  

 kriteriju smještaja grobnog mjesta. 

Članak 3. – utvrđuje se visina godišnje grobne naknade, prema kriteriju vrste grobnog mjesta i 

kriteriju smještaja grobnog mjesta.  

Članak 4. – utvrđuje se naknada za izvođenje radova na uređenju grobnog mjesta prema vrsti radova 

koje će se izvoditi te jamčevina za izvođenje radova.  

Članak 5. – utvrđuje se naknada za korištenje grobne kuće – razlikovni kriterij za obračun naknade je 

mjesto prebivališta osobe koja se ukapa.  

Članak 6. - utvrđuje se stavljanje izvan snage dosadašnje odluke koja je uređivala visinu grobnih 

naknada.  

 

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OPĆEG AKTA TE NAČIN 

KAKO ĆE SE OSIGURATI  

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine Martijanec. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

   Dražen Levak, dipl. iur. 

 

 

 

 


