
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima ("Narodne novine" br.19/98 i 50/12) i članka 

24. Statuta Općine Vođinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11a/13), 

Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 3.sjednici održanoj dana 26.10.  2017.godine donijelo je  

O D L U K U 

o visini grobnih naknada 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

(1) Ovom odlukom utvrđuje se za groblje na području Općine Vođinci: 

 visina godišnje grobne naknade, 

 visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, 

 visina naknade izvođaču radova za izgradnju grobnice i spomenika. 

 

Članak 2.  

 

(1) Naknade iz prethodnog članka ove Odluke uplaćuju se u korist Proračuna Općine Vođinci  

(2) Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije 

do 31. prosinca  tekuće godine.  

(3) Općina Vođinci obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje 

temeljem izdanog rješenja koje se izdaje kao upravni akt s relevantnim podacima o 

korisniku, grobnom mjestu i visini naknade. Protiv izdanog rješenja korisnik i 

zainteresirana osoba kojoj je izdano rješenje može izjaviti žalbu upravnom tijelu Općine 

Vođinci.  

(4) Jednokratna naknada za dodjelu na neodređeno razdoblje korištenja grobnog mjesta plaća 

se prilikom dodjele grobnog mjesta na neodređeno razdoblje korištenja u roku 

određenom rješenjem.  

(5) Korisnik grobnog mjesta obvezan je Općini Vođinci podnijeti Zahtjev za dodjelu grobnog 

mjesta,gradnju grobnice,okvira,grobne ploče,postavljanje spomenika i sve ostale radove 

koje želi izvršiti.Naknade za izgradnju grobnice i spomenika plaćaju se temeljem 

ispostavljenog računa od strane Općine Vođinci u roku od 8 dana. Izvođač radova ne može 

pristupiti izvođenju radova dok ne dokaže da je izvršena uplata temeljem ispostavljenog 

računa.  

Članak 3. 

 

(1) Za groblje u Vođincima, utvrđuju se visine naknada iz članka 1. ove Odluke kako slijedi: 

GROBNE NAKNADE Cijena 

godišnja grobna naknada za jednostruko grobno mjesto 40,00 kn 

godišnja grobna naknada za dvostruko grobno mjesto 80,00 kn 

godišnja grobna naknada za višestruko grobno mjesto 120,00 kn 

godišnja grobna naknada za jednostruku grobnicu  40,00 kn 

godišnja grobna naknada za dvostruku grobnicu 80,00 kn 

godišnja grobna naknada za višestruku grobnicu 120,00 kn 

godišnja grobna naknada za dječje grobno mjesto/grobnicu 12,00 kn 



jednokratna naknada za dodjelu na korištenje jednog grobnog mjesta 400,00 kn 

 

NAKNADA ZA IZGRADNJU GROBNICE I SPOMENIKA: Cijena 

za gradnju grobnice jednostruke 500,00 kn 

za gradnju grobnice dvostruke 600,00 kn 

za gradnju grobnice višestruke 650,00 kn 

za gradnju okvira jednostrukog 110,00 kn 

za gradnju okvira dvostrukog 180,00 kn 

za gradnju grobne ploče 80,00 kn 

postavljanje spomenika jednog 90,00 kn 

ostali radovi      100,00 kn 
 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-

srijemske županije.  

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o visini grobnih naknada (Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.9/16) i Izmjena Odluke o visini grobnih naknada 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.12/16). 
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