
                         
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 

KLASA : 022-05/16-01/27 

URBROJ : 2177/05-02-16-1  

Kaptol, 18. travnja 2016. godine. 

 

 Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129705, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 11. 

Odluke o grobljima („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 07/13),  te članka 47. Statuta 

Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj  03/09, 02/13 i 06/13), Općinski 

načelnik Općine Kaptol donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade  

za korištenje grobnog mjesta 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuju se visina naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 

grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na svim grobljima na području Općine Kaptol. 

 

Članak 2. 

 

 Visina naknade kod dodjele grobnog mjesta na svim mjesnim grobljima u Općini 

Kaptol, za korisnike s prebivalištem na području Općine Kaptol, određuje se u iznosu: 

 

1. Grobno mjesto širine 1,30 m, dužine 2,60 m ukupno 1.400,00 kn sa betonskim okvirom bez     

    opločenja za dva ukopa (0-2) 

2. Grobno mjesto širine 2,60 m, dužine 2,60 m ukupno 2.800,00 kn sa betonskim okvirom bez  

     opločenja za četiri ukopa (0-4) 

3. Grobno mjesto širine 3,90 m, dužine 2,60 m ukupno 4.000,00 kn sa betonskim okvirom bez    

    opločenja za šest ukopa (0-6)  

  

Visina naknade kod dodjele grobnog mjesta na svim mjesnim grobljima u Općini 

Kaptol, za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Kaptol, određuje se i 

iznosu: 

 

1. Grobno mjesto širine 1,30 m, dužine 2,60 m ukupno 4.200,00 kn sa betonskim okvirom bez  

    opločenja za dva ukopa (0-2) 

2. Grobno mjesto širine 2,60 m, dužine 2,60 m ukupno 8.400,00 kn sa betonskim okvirom bez  

    opločenja za četiri ukopa (0-4) 

3. Grobno mjesto širine 3,90 m, dužine 2,60 m ukupno 12.000,00 kn sa betonskim okvirom  

    bez opločenja za šest ukopa (0-6) 



 Naknadu za dodjelu grobnog mjesta korisnik uplaćuje u rokovima određenim 

rješenjem JUO Općine Kaptol. 

 Rok korištenja grobnog mjesta traje dok korisnik redovno plaća godišnju grobnu 

naknadu za korištenje grobnog mjesta, sukladno odredbama članka 13. i članka 14. Zakona o 

grobljima (NN, broj 19/98 i 50/12). 

 

Članak 3. 

 

 Određuje se visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta: 

- u iznosu od 60,00 kn za grobnu širinu do i 1,30 m, 

- u iznosu od 90,00 kn za grobnu širinu iznad 1,30 m do i 2,60 m, 

- u iznosu od 120,00 kn za grobnu širinu iznad 2,60 m. 

 

Članak 4. 

 

 Godišnje grobna naknada za korištenje grobnog mjesta je prihod proračuna Općine 

Kaptol i namijenjena je za održavanje groblja. 

 Obveza plaćanja godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta, visina 

naknade i način plaćanja za svakog pojedinog korisnika utvrđuje se rješenjem koje donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. 

 Ponovno izdavanje rješenja za plaćanje godišnje grobne naknade za korištenje 

grobnog mjesta izvršit će se u slučaju promjene visina naknade ili drugih podataka iz rješenja. 

 Godišnja grobna naknada za korištenje grobnih mjesta naplaćuje se u roku 30 dana od 

primitka rješenja. 

 U slučaju neplaćanja naknade u određenom roku obračunat će se zatezne kamate i 

troškovi prisilne naplate. 

 

Članak 5. 

 

 Prihodi od naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za 

korištenje grobnog mjesta troše se za uređenje i održavanje groblja prema Programu 

održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Članak 6. 

 

 Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se 

napuštenom i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina 

od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. 

 

Članak 7. 

 

 Prikupljanje godišnje grobne naknade počet će nakon izrade položajnog plana groblja i 

ustanovljenja evidencije korisnika grobnih mjesta. 

 

Članak 8. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadi kod dodjele 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta (KLASA:022-05/04-

3/12, URBROJ:2177/05-02-03-1 od 19. travnja  2004. godine) 

 



Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kaptol“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Općinskog vijeća Općine Kaptol na istu. 

 

 

         Općinski načelnik:  

    

          Mile Pavičić, ing.v.r. 

 

          


