REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 18. Zakona o grobljima («Narodne novine»
broj: 19/98.) 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

ODLUKU
o upravljanju grobljima na području Općine Veliko Trojstvo

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odlukom o upravljanju grobljima na području Općine Velikom Trojstvu (u daljnjem tekstu:
Odluka) propisuju se:







mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
uvjeti, mjerila i način plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnje
naknade za korištenje, visinu naknade za korištenje mrtvačnice, pratećih grañevina, usluge
ukopa i drugih usluga u svezi ukopa,
vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,
način ukopa nepoznatih osoba,
održavanje groblja i uklanjanje otpada,
druge mjere u vezi s grobljima.
Članak 2.

U smislu ove Odluke, pod grobljem se smatra ograñeni prostor zemljišta na kojem se nalaze
grobna mjesta, mrtvačnica, prateće grañevine i komunalna infrastruktura.
Ustanovljuje se da na području Općine Veliko Trojstvo postoje slijedeća groblja:
1.
2.
3.
4.

Groblje u Velikom Trojstvu,
Groblje u Malom Trojstvu,
Groblje u Višnjevcu,
Groblje u Ćurlovcu.

Groblja navedena u prethodnom stavku ovog članka su komunalni objekti u vlasništvu Općine
Veliko Trojstvo.
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Članak 3.
Groblja iz stavka 2. prethodnog članka, u pravilu služe za pokop osoba koje su umrle na
području za koje je groblje izgrañeno ili su na tom mjestu imale prebivalište.
Pravo na pokop imaju osobe koje su stekle pravo pokopa u odreñeni grob ili grobnicu (u
daljnjem tekstu: grobno mjesto).
Na groblju se može pokopati i ona osoba koja je za života izrazila želju ili je tako odlučila
porodica umrlog, odnosno osobe koje su se dužne skrbiti o njegovom pokopu.
Članak 4.
Na groblju se mogu održavati samo oni skupovi koji su u vezi s pogrebom, uobičajenim
obredima i komemoracijama.
Vjerskim zajednicama dopušteno je obavljanje vjerskih obreda prilikom pokopa umrlog.
Članak 5.
Na području Općine Veliko Trojstvo, grobljima upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, ureñenje, održavanje i
rekonstrukciju groblja te poslove ukopa umrlih.
Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim
osobama koje u njemu počivaju.
Članak 6.
Uprava groblja ne odgovara za štete nastale na groblju, grobnim mjestima i slično koje
prouzrokuju treća osobe (krañe, vandalizam, izvoñenje radova u blizini grobnih mjesta).
Za slučaj nastanka štete, Uprava groblja će o tome obavijestiti korisnika grobnog mjesta.
Ukoliko je počinitelj štete poznat, Uprava groblja će uputiti korisnika grobnog mjesta na počinitelja, a
u slučaju da je štetu učinila nepoznata osoba, komunalni redar će o tome izvijestiti nadležnu policijsku
upravu.
Članak 7.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz Proračuna Općine Veliko
Trojstvo i prihoda od groblja.
O ureñenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.

II.

MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA
Članak 8.

Grobno mjesto daje na korištenje Uprava groblja, o čemu se donosi Rješenje.
Grobno mjesto daje se na korištenje na neodreñeno vrijeme uz naknadu, a može se dodijeliti i
prije potrebe za ukopom.
Članak 9.
Ukoliko je više osoba zainteresirano za isto grobno mjesto, prednost ima osoba koja nije
korisnik niti jednog grobnog mjesta, a ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo.
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Članak 10.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može
se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob,
odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.
Članak 11.
Protiv rješenja o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, može se izjaviti žalba Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.
Članak 12.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.
Članak 13.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na korištenje grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici.
Članak 14.
Korisnik može korištenje grobnog mjesta ustupiti trećim osobama temeljem Ugovora, ili Izjave
koja se izjavljuje pred predstavnikom Uprave groblja i sastavlja u pisanom obliku u dva istovjetna
primjerka, od kojih jedan zadržava Uprava groblja a drugi korisnik, a osobi kojoj je grobno mjesto
ustupljeno na korištenje izdaje se Rješenje sukladno odredbama ove Odluke.
U slučaju da se korištenje grobnog mjesta ustupa temeljem Ugovora, isti se mora dostaviti
Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Članak 15.
Uprava groblja vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba koji sadrži podatke o:







grobnicama i grobnicama za urne,
grobovima i grobovima za urne,
korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnicama za urne,
osobama koje imaju pravo ukopa,
svim promjenama,
uzroku smrti.

Uprava groblja vodi i registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom
matičnom broju grañana umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.
Akti iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.
Nadzor nad voñenjem akata iz ovoga članka provodi Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo.
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III.

UVJETI, MJERILA I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE
GROBLJA
Članak 16.
Općinsko vijeće na prijedlog Uprave groblja posebnom Odlukom utvrñuje:





visinu godišnje grobne naknade,
visinu jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta,
visinu naknada za korištenje mrtvačnice, kolica za prijevoz umrlih, usluge ukopa te drugih
usluga u svezi ukopa na bazi procjene stvarnih troškova.
Članak 17.
Visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta utvrñuje se prema:





lokaciji groblja,
lokaciji grobnog mjesta na groblju,
veličini grobnog mjesta.
Članak 18.

Naknade iz članka 16. ove Odluke, uplaćuju se na žiro račun Općine Veliko Trojstvo.
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog
mjesta na korištenje u roku odreñenom rješenjem.
Godišnja grobna naknada plaća se jednog godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine. Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za
plaćanje.
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.

IV.

VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 19.

Ukop se ne smije obaviti bez dozvole za ukop.
Ukop se može obaviti nakon što je smrt utvrñena u vremenu od 24 do 48 sati od nastupa smrti.
Ukopi se obavljaju od listopada do uključivo ožujka izmeñu 9,00 i 16,00 sati, a u ostalim
mjesecima od 9,00 do 18,00 sati.
Članak 20.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg
ukopa u grob, odnosno po proteku najmanje 30 godina od zadnjeg ukopa u popunjenu grobnicu.
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V.

UKOP NEPOZNATIH OSOBA
Članak 21.

Nepoznate osobe ukapaju se u pojedinačno grobno mjesto, ili ako ih ima više, u zajedničku
grobnicu.
Zajednička grobnica u smislu stavka 1. ovog članka je grobnica namijenjena za ukop osoba koje
nisu bile korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom
korištenja članova njihove obitelji.
Članak 22.
Ukop u smislu članka 21. ove Odluke obavit će se nakon što nadležna državna tijela izdaju
odgovarajuća odobrenja, uz iskazivanje dužnog poštovanja prema umrlom.
Trošak ukopa nepoznate osobe snosi Općina Veliko Trojstvo.

VI.

UREðENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 23.

Groblja iz članka 2. ove Odluke održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. ovog članka smatra se održavanje i čišćenje
zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane
umrlih, ureñenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provoñenje reda na
groblju.
Članak 24.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izrañivati prema planu ureñenja groblja i rasporeda
grobova u skladu s propisima o grañenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
Grañevinske i druge tehničke radove iz stavka 1. ovog članka mogu izvoditi samo osobe koje
imaju odobrenje za obavljanje takvih djelatnosti.
Članak 25.
Prilikom izvoñenja radova, izvoñači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a
naročito:





radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a
mogu se obavljati samo u radne dane,
grañevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za
obavljanje radova,
za prijevoz materijala potrebnog prilikom izvoñenja radova mogu se koristiti samo za to
odreñeni putovi i staze, a prijevoz materijala se obavlja ručnim kolicima,
u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvoñač je dužan bez odlaganja
radilište dovesti u prijašnje stanje.
Uprava groblja može zabraniti radove u odreñene dane zbog opravdanih razloga.
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Članak 26.
Radovi na ureñenju i izgradnji grobnih mjesta i drugih objekata na groblju mogu se obavljati uz
slijedeće uvjete:




da je izvršena prethodna prijava radova Upravi groblja,
da je plaćena naknada od strane korisnika grobnog mjesta za izgradnju grobnice i spomenika,
da je plaćena naknada od strane izvoñača radova za izgradnju grobnice i spomenika.

Uprava groblja će zabraniti radove onom izvoñaču radova koji započne s radom bez ispunjenih
uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka.
Članak 27.
Grobna mjesta koja se oštete prilikom izvoñenja radova ili obavljanja pokopa moraju se odmah,
a najkasnije u roku od 15 dana urediti i dovesti u prijašnje stanje.
Troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavljaju radovi,
odnosno pokop.
Članak 28.
O ureñenju i održavanju grobnih mjesta moraju se brinuti njihovi korisnici, na način da se
grobno mjesto i prostor oko grobnog mjesta drži u redu i čistoći.
Nastali otpad korisnici grobnog mjesta dužni su odlagati na za to odreñeno mjesto.
Ako korisnik ne brine o održavanju grobnog mjesta, Uprava groblja upozorit će ga na obvezu i
odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto mora urediti. Ukoliko korisnik ne uredi grob u odreñenom
roku, Uprava groblja uredit će grob na trošak korisnika.
Članak 29.
Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu ureñenja grobnog mjesta, po prethodnoj
suglasnosti Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i
načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Članak 30.
Zabranjeno je stavljanje natpisa i oblikovanje spomenika kojima se vrijeña bilo čiji narod,
vjerski osjećaji ili državljanstvo te ponašanje prema umrlima.
U slučaju iz prethodnog stavka, Uprava groblja obvezna je takve natpise i spomenike ukloniti
na trošak korisnika.
Članak 31.
Ureñenje i održavanje groblja, Uprava groblja dužna je obavljati kontinuirano na način da
groblja budu uredna, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.
Članak 32.
Na odgovarajućim mjestima na grobljima, Uprava groblja je dužna osigurati pravilno odlaganje
otpada.
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Članak 33.
Uprava groblja mora mrtvačnicu i ostale objekte na grobljima održavati u ispravnom stanju,
održavati red i čistoću te prema potrebi izvršiti dezinfekciju.
Članak 34.
Grañani su obvezni na groblju održavati potpuni mir i moraju se ponašati kako to odgovara
mjestu i poštovanju prema umrlima. Grañani su obvezni pridržavati se Odluke o pravilima ponašanja
koju utvrñuje Uprava groblja.
Članak 35.
Na groblju je izričito zabranjeno:













postavljati na grobove posude za cvijeće i druge ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i
oštećenom stanju,
kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz izmeñu grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih
mjesta,
kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom,
voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar groblja,
pristup djeci mlañoj od 10 godina bez nadzora roditelja ili staratelja,
obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
odlaganje otpada izvan za to odreñenog mjesta,
odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuñih grobnih mjesta,
oštećivanje i uništavanje oprema na grobnim mjestima,
oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge opreme groblja,
ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja Uprave groblja,
zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju
potrebnog pijeteta prema mrtvima na groblju.

VII.

KAZNENE ODREDBE
Članak 36.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:



postupa suprotno odredbama članka 28. ove Odluke,
postupa suprotno odredbama članka 35. ove Odluke.
Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:




se ne pridržava odredbi članka 25. ove Odluke,
postupa suprotno odredbama članka 26. ove Odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Općinsko vijeće donijeti će Odluku iz članka 16. ove Odluke u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
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Članak 38.
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 upravljanju grobljima na području
Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 14/04.).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 363-02/09-01/003
URBROJ: 2103-03-01-09-01
Veliko Trojstvo, 22. prosinca 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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