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  PRIJEDLOG  
           Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), i članka 
8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), 
gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom _____2010., 
donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Utvrđuje se GKP “ČAKOM“ d.o.o. nositeljem aktivnosti na proširenju groblja u MO 
Ivanovec, kojem se, nakon izrade projektne dokumentacije, povjerava ishođenje potrebnih 
dozvola za gradnju i izvođenje svih radova na izgradnji prema projektiranim fazama. 
 

II. 
 

Idejni i glavni projekt za proširenje groblja u MO Ivanovec naručiti će se od 
projektantskog društva MIHA PROJEKT d.o.o. 
 

III. 
 

Izrada idejnog i glavnog projekta financirati će se iz sredstava MO Ivanovec predviđenih 
za te namjene. 

IV. 
 

Proširenje groblja u MO Ivanovec financirati će se iz naknade za dodjelu grobnih 
mjesta na korištenje. 

IV. 
 

Utvrđuje se cijena za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na novom proširenom 
groblju u MO Ivanovec kako slijedi: 

- za grobno mjesto za ukop četiri osobe u iznosu od 3.560,00 kn, u koju cijenu je 
uključen PDV,  

- za grobno mjesto za ukop dvije osobe u iznosu od 2.240,00 kn, u koju cijenu je 
uključen PDV,  

- za ukop u grobno mjesto na polju urni s ugrađenom kazetom i natpisnom pločom 
u iznosu od 3.004,43 kn, u koju cijenu je uključen PDV.  

 
VI. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/143 
URBROJ: 2109/2-01-10-02 
Čakovec, _______ 2010. 

GRADONAČELNIK 
Branko Šalamon, v.r. 
         

O b r a z l o ž e n j e 
 

Groblje u MO Ivanovec u vlasništvu Grada Čakovca, a kojim upravlja GKP „ČAKOM“ 
d.o.o. nema više slobodnih mjesta za ukop. Cijena dodjele postojećih grobnih mjesta na 
korištenje u MO Ivanovec, prema cjeniku  usluga GKP „Čakom“ d.o.o. iznosi za grobno 
mjesto za četiri osobe s PDV-om 1.200,00 kn. 

Godišnje se na groblju u MO Ivanovec ukapa prosječno 20 osoba, od toga 5 u grobna 
mjesta koja se na novo dodjeljuju na korištenje. Na kat. čestici br. 37. k.o. Gornji Vidovec, 



koja je u vlasništvu Grada Čakovca, postoji mogućnost proširenja groblja za potrebe MO 
Ivanovec. U ožujku 2009. napravljen je od strane projektantske kuće „MIHA PROJEKT“ 
d.o.o. Projekt krajobraznog uređenja. Navedenim projektom projektirano je proširenje groblja 
u MO Ivanovec za 273 mjesta. Sam projekt ne predstavlja odgovarajući dokument temeljem 
kojeg je moguće ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno potvrdu glavnog projekta, čije 
ishođenje propisuje za potrebe gradnje groblja Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 
76/07, 38/09). Pored navedenog, spomenuti projekt iziskuje određene promjene i to:  izvedbu 
po fazama, zamjenu projektiranog polja V za dječja grobna mjesta s poljem za grobna mjesta 
za klasičan ukop, zamjenu betonskih opločnjaka jeftinijim materijalom, te druge promjene 
koje će za sobom povlačiti prethodno navedene promjene.   

S obzirom na činjenicu nedostatnosti novih grobnih mjesta za dodjelu na korištenje 
na groblju u MO Ivanovec, predlaže se da se hitno naruči odgovarajući idejni projekt i glavni 
projekt (predvidivi trošak 18.000,00 kn) od projektantske kuće „MIHA PROJEKT“ d.o.o., 
temeljem kojih bi se ishodila lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za zakonitost 
proširenja groblja; da se pri utvrđivanju idejnog i glavnog projektnog zadatka uzmu u obzir 
pobrojani zahtjevi za izmjenama te da se predvidivi trošak izrade dokumentacije financira iz 
sredstava MO Ivanovec planiranih za te namjene; da se utvrdi GKP „Čakom“ d.o.o. kao 
nositelj radova na proširenju groblja u MO Ivanovec, koji će nakon izrade projektne 
dokumentacije ishoditi potrebne dozvole za gradnju i izvršiti radove na izgradnji prema 
projektiranim fazama. Predlaže se i da se financiranje izgradnje, odnosno proširenje groblja 
u MO Ivanovec, osigura iz naknade za dodjelu grobnih mjesta na korištenje, koja se 
naplaćuje pri postavljanju zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta, a da se cijena za dodjelu 
grobnog mjesta na proširenom – novom groblju u MO Ivanovec utvrdi u iznosu od 3.560,00 
kn, u koju je uključen PDV za grobno mjesto za ukop četiri osobe, u  iznosu od 2.240,00 kn, 
u koju je uključen PDV za ukop dvije osobe te u visini od 3.004,43 kn, u koju je uključen PDV 
za ukop u grobno mjesto na polju urni s ugrađenom kazetom i natpisnom pločom. 
Predložene cijene odgovaraju cijeni za istu uslugu na novim grobnim poljima na Gradskom 
groblju u Mihovljanu. 
 Stoga donosim predočeni Zaključak. 

 
 
GRADONAČELNIK 
Branko Šalamon, v.r. 

 


