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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

          
              Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima («Narodne novine» broj: 19/98.), članka 
16., 17., 18. i 37. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Veliko Trojstvo i članka 34. 
Statuta Općine Veliko Trojstvo («Županijski glasnik» broj: 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko 
Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je 
                
 

O D L U K U 
 

o utvrñivanju visine naknada na grobljima 
na području Općine Veliko Trojstvo 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

       Ovom Odlukom, a na prijedlog Uprave groblja, utvrñuju se za groblja na području Općine 
Velikom Trojstvu:  
 

� visina godišnje grobne naknade, 
� visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, 
� visina naknade korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika, 
� visina naknade izvoñaču radova za izgradnju grobnice i spomenika.  
� visina naknada za korištenje mrtvačnice, kolica za prijevoz umrlih, usluge ukopa te drugih 

usluga u svezi ukopa na bazi procjene stvarnih troškova.  
 

Članak 2. 
 

Naknade iz prethodnog članka ove Odluke, uplaćuju se na žiro račun Općine Veliko Trojstvo. 
 
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30. 

lipnja tekuće godine. Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za 
plaćanje.  

Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog 
mjesta na korištenje u roku odreñenom rješenjem. 

Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika, naknada izvoñaču 
radova za izgradnju grobnice i spomenika, naknada za korištenje mrtvačnice, kolica za prijevoz umrlih, 
usluge ukopa i druge usluge u svezi ukopa plaćaju se temeljem ispostavljenog računa od strane Uprave 
groblja u roku od 8 dana.  
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II. GROBLJE VELIKO TROJSTVO 
 

Članak 3. 
 

 Za  groblje u Velikom Trojstvu utvrñuju se visine naknada iz članka 1. ove Odluke kako slijedi:  
 

R. 
br. 

Opis 
Visina 
naknade 

1.  Godišnja grobna naknada  50,00 kn 

2.  Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – I. klasa za 2 ukopa 450,00 kn 

3.  Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – I. klasa za 4 ukopa 600,00 kn 

4.  Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – II. klasa za 2 ukopa 250,00 kn 

5.  Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – II. klasa za 4 ukopa 400,00 kn 

6.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 1,20 m 120,00 kn 

7.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 1,60 m 160,00 kn 

8.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 2,40 m 240,00 kn 

9.  Naknada izvoñaču radova za izgradnju grobnice i spomenika 240,00 kn 

10. Usluga ukopa – I. klasa 100,00 kn 

11. Usluga ukopa – II. klasa 50,00 kn 

12. Korištenje mrtvačnice po danu 100,00 kn 

13. Korištenje kolica za prijevoz umrlih 50,00 kn 

14. Usluge komunalnog namještenika po ukopu 50,00 kn 

15. Naknada za čišćenje mrtvačnice, sanitarnog čvora i okoliša po ukopu 50,00 kn 

16. Čuvanje pokojnika  200,00 kn 

 
 

III. GROBLJA MALO TROJSTVO, VIŠNJEVAC I ĆURLOVAC 
 

Članak 4. 
 

 Za  groblja u Malom Trojstvu, Višnjevcu i Ćurlovcu utvrñuju se visine naknada iz članka 1. ove 
Odluke kako slijedi:  
 

R. 
br. 

Opis 
Visina 
naknade 

1.  Godišnja grobna naknada  30,00 kn 

2.  Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta  250,00 kn 

3.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 1,20 m 120,00 kn 

4.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 1,60 m 160,00 kn 

5.  Naknada korisniku grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika – 2,40 m 240,00 kn 

6.  Naknada izvoñaču radova za izgradnju grobnice i spomenika 240,00 kn 

7.  Usluga ukopa  50,00 kn 

8.  Korištenje kolica za prijevoz umrlih 30,00 kn 

9.  Usluge komunalnog namještenika po ukopu 50,00 kn 
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva prikupljena od naknada utvrñenih ovom Odlukom koristiti će se isključivo za ureñenje 
i održavanje groblja na području Općine Veliko Trojstvo sukladno članku 23. Odluke o upravljanju 
grobljima na području Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 6. 

 

 Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. 
godine i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini komunalne naknade za 
gospodarenje grobljima („Županijski glasnik“ broj 14/04.). 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
          
 
KLASA: 363-02/09-01/003 
URBROJ: 2103-03-01-09-02 
Veliko Trojstvo, 22. prosinca 2009.      
 
           

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 
Miljenko Kurevija, v.r. 

 


