
 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine” br. 19/98 i 50/12) i članka 25. 
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 
8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici održanoj  31. ožujka 2015. godine donijelo 
je: 
 

O D L U K U 

o mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele 
grobnog mjesta na korištenje  i godišnje grobne naknade za  

korištenje grobnog mjesta 
 

Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom propisuju se mjerila za plaćanje: 
1.  naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje   
2.  godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta 
 
 NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA  (vrijednost D u izračunu) 
 

Članak 2. 
 

 Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se naknada, ovisno o veličini grobnog mjesta 
(vrijednost B kod izračuna), u iznosu kako slijedi: 
 
 - obiteljski grob  a) za dvije osobe (max. 1,5m x 2,5m, OG-2)             1.000,00 kuna 
    (humak)  b) za četiri osobe (max. 2,5m x 2,5m, OG-4)  1.500,00 kuna 
    c) za šest osoba (max. 3,5m x 2,5m, OG-6)             2.000,00 kuna 
    d) za osam osoba  (max. 4,5m x 2,5m, OG-8)           2.500,00 kuna 
 - grobnica  a) za dvije osobe, GR-2  1.250,00 kuna 
    b) za više osoba, GR-4  1.750,00 kuna 
 
 Naknada iz stavka 1. ovog članka odnosi se na korisnike koji imaju prebivalište van područja 
Općine Bukovlje. 
 Naknadu iz stavka 1. ovog članka, korisnici koji imaju mjesto prebivališta na području Općine 
Bukovlje, plaćaju  u iznosu kako slijedi: 
 
              - obiteljski grob  a) za dvije osobe (max. 1,5m x 2,5m, OG-2) 500,00 kuna 
    b) za četiri osobe(max. 2,5m x 2,5m, OG-4)             750,00 kuna 
    c) za šest osoba(max. 3,5m x 2,5m, OG-6)           1000,00 kuna 
    d) za osam osoba  (max. 4,5m x 2,5m, OG-8)         1250,00 kuna 
             - grobnica                   a) za dvije osobe, GR-2  600,00 kuna 
    b) za više osoba, GR-4  900,00 kuna 
 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se u roku od osam dana od dana ukopa, 
odnosno dana rezervacije grobnog mjesta. 

U iznosima je uračunat Porez na dodanu vrijednost. 
Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno. 

 
Članak 3. 

 

 Koeficjent lokacije ovisno o veličini, položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost A kod 
izračuna) iznosi: 
 - mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci (zona I)    - koeficjent 1 



 

 

 - mjesna groblja u Korduševcima, Šušnjevcima i Ježeviku (zona II) - koeficjent 0,75 
 

 

Članak 4. 
 
 Koeficjent vrste grobnog mjesta (vrijednost C kod izračuna) iznosi: 
 - za novo grobno mjesto - koeficjent 1 
 - za postojeće grobno mjesto - koeficijent 0,5 

 
Članak 5. 

 

 Kod dodjele grobnih okvira i grobnica izgrađenih u redovima na novim planski uređenim poljima 
za korištenje utvrđuje se naknada u iznosu kako slijedi: 
 
 - grobnica za dvije osobe izgrađena u redovima, GR-2 
   a) stanovnici Općine             9.000,00 kuna 
   b) korisnici izvan Općine 13.000,00 kuna 

 
 - grobnica za četiri osobe izgrađena u redovima, GR-4 
   a) stanovnici Općine             12.000,00 kuna 
   b) korisnici izvan Općine 16.000,00 kuna 

 
 - grobni okvir izgrađena u redovima, GO-2 
   a) stanovnici Općine               2.800,00 kuna 
   b) korisnici izvan Općine   4.500,00 kuna 

 
 - grobni okvir izgrađena u redovima, GO-4 
   a) stanovnici Općine               4.200,00 kuna 
   b) korisnici izvan Općine   5.900,00 kuna 

 
 U iznosima je uključena i naknada za dodjelu grobnog mjesta iz članka 2. ove Odluke.  

U iznosima je uračunat Porez na dodanu vrijednost. 
 Naknada za korištenje grobnice u redovima plaća se u šest mjesečnih obroka, a naknada za 
korištenje  grobnih okvira u redovima plaća se najviše u tri mjesečna obroka, s time da prvi obrok iznosi 
30 % od cjelokupnog iznosa. 
 Uprava groblja može u pojedinim slučajevima odobriti plaćanje naknade na veći broj mjesečnih 
obroka. 
 
GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA  (vrijednost E u izračunu) 

 
Članak 6. 

 
Iznos godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta ovisno o veličini grobnog mjesta (vrijednost B kod 
izračuna),  iznosi kako slijedi: 
 
 - obiteljski grob  a) za dvije osobe    75,00 kuna 
  (grobni okvir)  b) za četiri osobe  112,50 kuna 
    c) za šest osoba  150,00 kuna 
    d) za osam osoba                    187,50 kuna 
 - grobnica  a) za dvije osobe  112,50 kuna 
    b) za više osoba  150,00 kuna 
 



 

 

 

 
Članak 7. 

 
 KoeficIjent lokacije, a ovisno o veličini, položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost A kod 
izračuna) iznosi: 
 
 - mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci (zona I)    - koeficjent 1 
 - mjesna groblja u Korduševcima, Šušnjevcima i Ježeviku (zona II) - koeficjent 0,75 
 

Članak 8. 

 
 Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta plaćaju korisnici prema roku uplate naznačenom 
na uplatnici. 
 Korisnici kojima se dodijeli grobno mjesto iza 1.studenog tekuće godine, zadužuje se za grobnu 
naknadu u slijedećoj kalendarskoj godini.  

 
Članak 9. 

 
 Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima za plaćanje naknade kod 
dodjele grobnog mjesta na korištenje  i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br.17/08".) 
 

Članak 10. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije ". 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 
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Bukovlje, 31. ožujka 2015.g. 
 
                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                       Danijel Kovačević, inž.građ. 


