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Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 
16/2013, 14/2017) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, dana  7. svibnja  2018.   godine 
donosi  
 
 

ODLUKU 
o određivanju naknada za izvođenje radova na grobljima na području Općine 

Josipdol  
 
 
Članak 1. 
 
Ovom Odluku određuje se plaćanje naknade za izvođenje radova na grobljima na 
području Općine Josipdol koju su dužni platiti vlasnici odnosno korisnici grobnih mjesta 
na području Općine Josipdol prilikom izvođenja radova na uređenju grobnih mjesta.  
 
 
Članak 2. 
 
Naknada za izvođenje radova na groblju  sadržava troškove koje Općina Josipdol kao  
Uprava groblja ima u svezi izvođenja radova: nadzor nad izvođenjem radova na groblju, 
utrošak vode, električne energije, troškovi izdavanja suglasnosti i ostali slični troškovi. 
Naknada za izvođenje radova na groblju određuje se u kunama kako slijedi; 

          
1. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
uređenje novog grobnog mjesta (izrada 
betonskog okvira, opločenje okvira, 
postava pokrovnih ploča i postavljanje 
nadgrobne ploče-spomenika) 
 

 
200,00 kn 

2. naknada za izdavanje suglasnosti za 
opločenje ili izradu kulira na bočnim 
stranicama 
 
 

100,00 kn  



3. naknada za izdavanje suglasnosti za 
ugradnju pokrovnih ploča, ugradnju 
nadgrobne ploče, vaze i lampaša 
 
4. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
graviranje nadgrobne ploče (spomenik) 
 
5. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
gradnju grobnice (uređenje kompletnog 
grobnog mjesta) 
 
6. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
izradu betonske dekice ili stazice oko 
groblja 

100,00 kn  
 
 
 

50,00 kn  
 
 
 

800,00 kn  
 
 

100,00 kn  

  
7. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
skidanje i ponovno postavljanje pokrovne 
ploče kod ukopa (rad izvodi klesar) 
 
8. Naknada za izdavanje suglasnosti za 
izradu betonskog okvira 
 
 
 

100,00 kn  
 
 
 

200,00 kn  

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. 
 
 

 
Načelnik: 

 
Zlatko Mihaljević, ing.građ.  
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