
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98. i 
50/12)  i   članka  30.  Statuta  Općine  Koprivnički  Bregi  («Službeni  glasnik  Koprivničko-
križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 18. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2015. donijelo je 

O D L U K U
o  uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te 

utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Koprivnički Bregi

Članak 1.
Odlukom  o  uvjetima  i  mjerilima  za  utvrđivanje  naknada  za  grobna  mjesta  te 

utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Koprivnički Bregi (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje naknada za grobna mjesta i usluga na 
grobljima na području Općine Koprivnički Bregi i to:

- naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme,
- godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta,
- naknada za korištenje mrtvačnice u Koprivničkim Bregima i Glogovcu,
- naknada za izvođenje radova na grobljima.

Članak 2.
Za  dodjelu  na  korištenje  grobnog  mjesta  na  neodređeno  vrijeme  na  grobljima  u 

Koprivničkim Bregima, Glogovcu i Jeduševcu određuje se naknada i to:
- naknada u svoti od 300,00 kuna za jedno grobno mjesto 1/1,
- naknada u svoti od 600,00 kuna za grobno mjesto 2/1.

Članak 3.
Korisnici  kojima  su  od  prije  dodijeljena  na  korištenje  grobna  mjesta  i  platili  su 

naknadu, oslobađaju se plaćanja naknade, ali  su dužni ishoditi Rješenje o dodjeli grobnog 
mjesta na korištenje.

Članak 4.
Na postojećem groblju gdje se  već dodijeljena grobna mjesta  ne mogu uklopiti  sa 

standardnim dimenzijama u već formirane redove, a odstupaju od slijeda postojećih odnosno 
planiranih redova, korisnici mogu vršiti ukop drugih osoba, ali im nije dozvoljena gradnja 
nikakvih grobnih okvira i spomenika.

Korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu zatražiti dodjelu novog grobnog mjesta kod 
nastanka smrtnog slučaja, a za dodjelu takvog grobnog mjesta određuje se naknada u 50%-
tnom iznosu od onih iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.
Za korištenje grobnog mjesta  korisnik plaća godišnju grobnu naknadu u iznosu od 

50,00 kuna za grobno mjesto 1/1 i u iznosu od 100,00 kuna za grobno mjesto 2/1.
Ne postoji obveza plaćanja godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta u 

koje je ukopan smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, a odnosi se na jedno 
grobno mjesto. 

Godišnja  grobna  naknada  plaća  se  temeljem  Rješenja  koje  za  svakog  pojedinog 
obveznika  donosi  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Koprivnički  Bregi  (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel).

Stavak 1. i stavak 2. ovoga članka primjenjivat će se nakon formiranja katastra groblja.



Članak 6.
Za korištenje mrtvačnice u Koprivničkim Bregima i Glogovcu utvrđuje se naknada u 

iznosu od 300,00 kuna.
Za kopanje rake na groblju u Koprivničkim Bregima, Glogovcu i Jeduševcu utvrđuje 

se naknada u iznosu od 400,00 kuna.
Za ispraćaj u postojeću grobnicu utvrđuje se naknada u iznosu od 150,00 kuna.
Za izgradnju spomenika na groblju u Koprivničkim Bregima, Glogovcu i Jeduševcu 

utvrđuje se naknada u iznosu od 100,00 kuna za grobno mjesto 1/1 i naknada u iznosu od 
200,00 kuna za grobno mjesto 2/1.

Članak 7.
Izvođači  radova – klesari  koji  izvode radove na groblju u Koprivničkim Bregima, 

Glogovcu i Jeduševcu (okvire, spomenike i slično), obvezni su, prije izvođenja radova platiti 
naknadu za korištenje struje, vode, prilaznih putova i deponija za odlaganje materijala.

Izvođači radova – klesari dužni su prije početka radova na groblju, tražiti odobrenje 
za radove (prijava za izgradnju) od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi.

Ako  dođe  do oštećenja  kod  izvođenja  radova,  izvođači  radova  –  klesari  dužni  su 
sanirati nastalo oštećenje ili podmiriti trošak sanacije.

Članak 8.
Sve naknade utvrđene ovom Odlukom uplaćuju se na žiro-račun Općine Koprivnički 

Bregi u roku od osam dana od dana ukopa, odnosno u roku određenom Rješenjem.

Članak 9.
Sredstva  prikupljena  od  naknada  utvrđenih  ovom  Odlukom  koristit  će  se  za 

financiranje  održavanja  groblja  i  objekata  na  grobljima  na  području  Općine  Koprivnički 
Bregi.

Članak 10.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  «Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije».
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