REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/43
URBROJ: 2133/08-05-16-1
Draganić, 01.12.2016.g

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („ Narodne novine,br. 19/ 98 i 50/12),
članka 56. Odluke o grobljima („Glasnik Općine Draganić“, broj 1/14 ) i članka 32. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 18/13 i 59/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15),
Općinsko vijeće Općine Draganić na 26. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2016. donijelo je

ODLUKU
o visini grobne naknade za 2017. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom, a na prijedlog Uprave groblja, utvrđuje se za groblje na području Općine
Draganić visina godišnje grobne naknade za 2017. g.
Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke uplaćuju se na žiro račun Uprave groblja.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do
31. prosinca tekuće godine.
Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje.
Jednokratna naknada za dodjelu na neodređeno razdoblje korištenja grobnog mjesta plaća se
prilikom dodjele grobnog mjesta na neodređeno razdoblje korištenja u roku određenom rješenjem.
Naknada korisnika grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika, naknada izvođaču
radova za izgradnju grobnice i spomenika, naknada za korištenje mrtvačnice i druge usluge u svezi
pokopa plaćaju se temeljem ispostavljenog računa od strane Uprave groblja u roku od 8 dana.
Članak 3.
Za groblje Draganić – utvrđuju se visine godišnje grobne naknade iz članka 1. ove Odluke
kako slijedi:
-

godišnja grobna naknada za jednostruko grobno mjesto

70,00 kn

-

godišnja grobna naknada za dvostruko grobno mjesto

110,00 kn

-

godišnja grobna naknada za višestruko grobno mjesto

130,00 kn

-

godišnja grobna naknada za grobnicu
(tlocrtna površina po m/² )

25,00 kn

U navedene cijene nije uračunat PDV.

Članak 4.
Visina jednokratne grobne naknade iz članka 3. ove Odluke za ukop osoba koje u posljednjih
35 godina nisu imale prebivalište na području Općine Draganić utvrđuje se u deseterostrukom iznosu
određenom člankom 3. ove Odluke.
Grobna naknada iz prethodnog stavka ovog članka plaća se unaprijed zajedno s pripadajućim
iznosom godišnje grobne naknade propisane člankom 3. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu Općine Draganić - „Glasniku
Karlovačke županije“.
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Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o.
2. Objava – Glasnik Karlovačke županije
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

