Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98., 50/12. i
89/17), članka 16. i 17. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Hlebine („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/00. i 10/04) i članka 31. Statuta Općine Hlebine („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 3.
sjednici održanoj 4. rujna 2017. donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području
Općine Hlebine

Članak 1.
Odlukom o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području Općine Hlebine (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se cijene usluga na groblju na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu:
Općina) i to:
- naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme,
- godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta,
- naknada za čišćenje mrtvačnice,
- naknada za pružanje usluge ukopa,
- naknada za izvođenje radova na groblju.
Članak 2.
Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme na groblju na području
Općine određuje se naknada i to:
- naknada u iznosu 500,00 kuna za jedno grobno mjesto,
- naknada u iznosu 1.000,00 kuna za duplo grobno mjesto,
- naknada u iznosu 1.500,00 kuna za grobno mjesto za grobnicu.
Članak 3.
Osobama koje nemaju prebivalište na području Općine, a rođene su ili su živjele na području
Općine i prije smrti su izrazile želju da budu pokopane na groblju prema mjestu rođenja ili je tako
odlučila obitelj pokojnog, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njihovom ukopu, naknada za dodjelu
na korištenje grobnog mjesta određuje se u iznosu:
- 1.000,00 kuna za jedno grobno mjesto,
- 2.000,00 kuna za duplo grobno mjesto,
- 3.000,00 kuna za grobno mjesto za grobnicu.
Naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka plaćaju i članovi
njihove obitelji odnosno osobe koje su dužne skrbiti o ukopu osoba iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 4.
Osobama koje nemaju prebivalište, nisu rođene niti su živjele na području Općine visina
naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje se u iznosu:
- 2.000,00 kuna za jedno grobno mjesto,
- 4.000,00 kuna za duplo grobno mjesto,
- 6.000,00 kuna za grobno mjesto za grobnicu.
Naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka plaćaju i članovi
njihove obitelji odnosno osobe koje su dužne skrbiti o ukopu osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.
Korisnicima koji imaju prebivalište na području Općine kojima su otprije dodijeljena na
korištenje grobna mjesta i platili su naknadu, ali za ista nemaju rješenje oslobađaju se plaćanja
naknade, ali su od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Uprava groblja)
dužni ishoditi rješenje o dodjeli grobnog mjesta.
Korisnicima koji nemaju prebivalište na području Općine a imaju grobna mjesta na kojima su
pokopani članovi njihove obitelji, plaćaju naknadu za dodjelu na korištenje postojećeg grobnog
mjesta u visini koja je utvrđena za grobna mjesta osobama iz članka 3. ove Odluke.
Članak 6.
Za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta
koja se utvrđuje u svoti 50,00 kuna za jedno grobno mjesto godišnje a za grobnicu 150,00 kuna
godišnje.
Godišnja grobna naknada plaća se temeljem rješenja koje za svakog pojedinog obveznika
donosi Uprava groblja.
Članak 7.
Naknada za pružanje usluge ukopa na groblju na području Općine iznosi:
-

iskop i ukop u zemljani grob 500,00 kuna,
iskop i ukop u zemljani grob u okviru 600,00 kuna,
otvaranje grobnice i ukop umrlog u grobnicu 600,00 kuna.
Članak 8.

Za korištenje mrtvačnice na groblju na području Općine (rasvjeta, grijanje-hlađenje, voda,
struja, čišćenje) te pripremu grobnog mjesta za ukop plaća se naknada u iznosu 300,00 kuna.
Članak 9.
Poslovi nošenja pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa te spuštanje u grob povjeravaju se
pravnoj osobi.
Članak 10.
Naknada za ukop urne u zemljani grob iznosi 400,00 kuna.
Članak 11.
Prilikom izgradnje ili adaptacije okvira, spomenika i grobnica korisnici su obvezni uplatiti
naknadu u iznosu 100,00 kuna za pripremu grobnog mjesta za gradnju i iskolčavanje.
Naknadu iz stavka 1. ovoga članku korisnici su dužni uplatiti prije početka radova na žiroračun Općine.
Izvođači radova odnosno korisnici grobnih mjesta dužni su ovlaštenom predstavniku Općine
prijaviti izvođenje radova prije početka njihova izvođenja radi uvođenja u posao.

Članak 12.
Izvođači radova koji izvode radove na groblju (okvire, spomenike i slično) obvezni su zbrinuti
građevni materijal nakon obavljenih radova te groblje ostaviti uredno i čisto.
Izvođačima radova nije dozvoljen ulaz na groblje s vozilima, rad nedjeljom i praznikom te
sedam dana uoči blagdana Svih Svetih.
Članak 13.
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će se za financiranje
održavanja groblja i objekata na grobljima na području Općine.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljanskoj naknadi na području
Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/98).
Članak 15.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2018. godine.
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