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ODLUKU 
o određivanju naknada za korištenje mrtvačnice na grobljima na području 

Općine Josipdol  
 
 
Članak 1. 
 
Ovom Odluku određuje se plaćanje naknade za  korištenje mrtvačnica na području 
Općine Josipdol u iznosu od 300,00 kn po korištenju mrtvačnice do maksimalno 30 
sati.  
Svako  korištenje mrtvačnice duže od 30 sati naplaćuje se dodano u iznosu od 5,00 
kn po satu.  
 
 
Članak 2. 
 
Naknada za korištenje mrtvačnice uplaćuje osoba koja snosi troškove ukopa 
temeljem izdanog računa od  Općine Josipdol u roku od 8 dana od dana izdavanja 
računa.  
Naknada za korištenje mrtvačnice sadržava troškove koje Općina Josipdol kao  
Uprava groblja ima u svezi održavanja mrtvačnica a obuhvaćaju nadzor nad 
izvođenjem korištenjem mrtvačnice, utrošak vode, električne energije, troškove 
opremanja mrtvačnica i ostali slični troškovi. 
 
Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  donošenja, a objaviti će se u 
„Glasniku Karlovačke Županije“  i službenim stranicama Općine Josipdol, 
www.josipdol.hr, a primjenjuje se od 1. veljače 2020. godine.  
 
 

http://www.josipdol.hr/


 
OBRAZLOŽENJE 

 
 

Općina Josipdol je 2. ožujka 2000. Godine donijela Odluku o plaćanju naknade za 
korištenje mrtvačnice u iznosu 200,00 kn bez obzira na vrijeme i broj dana korištenja 
mrtvačnice. Sredstva prikupljena od naknade za korištenje mrtvačnice koristila su se 
isključivo za podmirenje troškova električne energije, utroška vode i drugih 
materijalnih troškova potrebnim za održavanje zgrada.  
Tijekom 2019. godine prikupljeni su prihodi od korištenja mrtvačnice u iznosu od 
15.182,29 kn, dok su troškovi električne energije u mrtvačnicama iznosili 11.876,29 
kn, a troškovi opskrbe vodom u mrtvačnicama 5.032,99 kn. Analizom prihoda i 
troškova utvrđeno je da prihodi prikupljeni od naknade za korištenje mrtvačnice ne 
pokrivaju rashode za održavanje objekata mrtvačnica. 
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.  
 

 
 
 

 
Načelnik: 

 
Zlatko Mihaljević, ing.građ.  
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