
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (NN br. 19/98, 50/12, 89/17), članka 3. 

stavka 4. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Međimurske županije 18/2013), kao i Odluke 

o izmjenama i dopunama Odluke o groblju od 16.04.2014.godine, te članka 15. Statuta općine 

Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br.5/13), Općinsko vijeće Općine Goričan na 

3. sjednici održanoj 29.11.2017. godine donosi  

 

O D L U K A 

o visini grobnih naknada 
 

 

I   OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom, a na prijedlog Uprave groblja, utvrđuje se za groblje Goričan: 

- visina godišnje grobne naknade za jednostruko grobno mjesto 

- visina godišnje grobne naknade za dvostruko grobno mjesto 

- visina godišnje grobne naknade za grobnicu 

- visina naknada za kupnju  jednostrukog grobnog mjesta 

- visina naknade za kupnju  dvostrukog grobnog mjesta 

- visina naknade za kupnju  grobnica 

- visina naknada za potpunu izgradnju novog spomenika 

- visina naknada za adaptaciju spomenika 

 

 

Članak 2. 

 

Naknade iz prethodnog članka ove Odluke uplaćuju se na poslovni račun općine Goričan 

IBAN broj HR17 23400091812300005. 

 

Godišnja grobna naknada plaća se u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30. lipnja tekuće 

godine putem uplatnica koje dostavlja Jedinstveni upravni odjel općine Goričan.  

 

Naknada za kupnju novog grobnog  plaća se prilikom kupnje grobnog mjesta na temelju 

rješenja o kupnji kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Goričan. 

 

Članak 3. 

 

Za groblje Goričan utvrđuju se visina naknade iz članka 1. ove odluke kako slijedi: 

 

R.br. Opis 
Visina 

naknade 

Godišnja grobna naknada 

1. Godišnja grobna naknada za  jednostruko grobno mjesto dimenzije  1,20 

x 2.40 m  

70,00 kn 



2. Godišnja grobna naknada za grobna mjesta od  veličine 1,21 – 2,00 x 

2,40 m  površina groba množi se sa cijenom od 24,31 kn / m2  
 

3. Godišnja grobna naknada za dvostruko grobno mjesto dimenzija 2,00  x 

2,40 m 
100,00 kn 

4. Godišnja grobna naknada za grobna mjesta od veličine 2,01 na dalje  x 

2,40 m površina groba množi se sa cijenom od 20,83 kn / m2 
 

Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta 

1. Jednokratna naknada za kupnju jednostrukog  grobnog 1mjesta 

dimenzije  1.20 x 2.40 m 
500,00 kuna 

2. Jednokratna naknada za kupnju dvostrukog grobnog mjesta 

 dimenzije od 1.21 – 2.00  x 2.40 m 

 

1.000,00 kuna 

3. Jednokratna naknada na kupnju  grobnica dimenzije od 2.01 x 2.40 m 4.000,00 kuna 

Naknada izvođača radova 

1. Naknada izvođača radova za izgradnju novog spomenika 450,00 kuna 

2. Naknada izvođača radova za adaptaciju spomenika  250,00 kuna 

 

Članak 4. 

Visina naknade za kupnju novog grobnog mjesta  za ukop osoba koje u posljednjih 10 godina 

nisu imale prebivalište na području Općine Goričan utvrđuje se  iznosu od 4.000,00 kn. 

Naknada iz prethodnog stavka ovog članka plaća se prilikom kupnje novog grobnog mjesta.  

 

 

Članak 5. 

Danom stupanja na snagu ove  Odluke  prestaje važiti  Odluka o visini  grobne naknade 

Klasa:022-02/13-01/25; Ur.broj: 2109-08-13-01 od 11.03.2013.godine. 

Ova  Odluka primjenjuje se danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Međimurske županije i na internetskim stranicama općine Goričan.  

 

 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/5 

URBROJ: 2109/08-17-08 

Goričan, 29.11.2017.g. 

 

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                   Stjepan Ribarić 

 

 

 

 

 


