
 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98) i članka 25. Statuta 

općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Bukovlje na 13. sjednici održanoj 16. siječnja  2019. godine donosi sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

 

Članak 1. 

  U Odluci o grobljima ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 5/18) članak 52. 

Odluke o grobljima mijenja se i glasi: 

„Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se naknada, ovisno o veličini grobnog mjesta , i 

iznosima kao slijedi: 

obiteljski grob (zemlja)   

- za dvije osobe     (max. 1,5m x 2,5m, OG-2)              750,00  kuna 

- za četiri osobe     (max. 2,5m x 2,5m, OG-4)           1.000,00  kuna 

- za šest osoba       (max. 3,5m x 2,5m, OG-6)           1.250,00  kuna 

- za osam osoba     (max. 4,5m x 2,5m, OG)              1.500,00  kuna “ 

 

Članak 2. 

 U Odluci o grobljima ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 5/18) članak 53.  

mijenja se i glasi: 

„Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (OG-2, OG-4, OG-6, OG-8) plaća se u roku od 

 osam dana od dana izdavanja rješenja o dodjeli“. 

 

Članak 3. 

U Odluci o grobljima ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 5/18) članak 54.  

mijenja se i glasi: 

„Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno. 

U iznimnim slučajevima naknada za dodjelu grobnog mjesta može se platiti u najviše tri obroka, s 

 time da prvi obrok iznosi 30% cjelokupnog iznosa.“ 

 

Članak 4. 

U Odluci o grobljima ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 5/18) članak 55.  

mijenja se i glasi: 

 „Kod dodjele grobnih okvira i grobnica izgrađenih u redovima na novim planski uređenim poljima  

 utvrđuje se naknada u iznosu kako slijedi: 

 - grobnica za dvije osobe        (GR-2)             11.000,00   kuna   

 - grobnica za četiri osobe        (GR-4)             14.000,00   kuna   

 - grobni okvir za dvije osobe  (GO-2)                3.600,00  kuna   

 - grobni okvir za četiri osobe  (GO-4)                5.000,00  kuna “ 

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko -

posavske županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 021-05/18-01/06 

URBROJ : 2178/25-02-19-2 

Bukovlje, 16. siječnja 2019.godine                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                 Danijel Kovačević, inž.građ. 

    


