
 Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98 i 

50/12), te članka 32. Statuta općine oprisavci (KLASA::023-05/13-01/02, UR.BR.:2178/14-01-

13-1 od 21. ožujka. 2013) Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj 

15.travnja 2013. donijelo je: 

 

 

 

 

O D L U K U 

o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom , utvrđuju se za groblja na području  Općine Oprisavci: 

 

 Visina godišnje grobne naknade 

 Visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta 

za korisnike i njihove nasljednike sa prebivalištem na području 

općine Oprisavci 

 Visina  jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta  

za korisnike i njihove nasljednike koji imaju prebivalište izvan općine 

Oprisavci  

 

Članak 2. 

Visina godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta iznosi 35,00 kuna za grobno mjesto za 

ukop po jednoj osobi. 

Članak 3. 

Visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta za korisnike i njihove 

nasljednike sa prebivalištem na području općine Oprisavci iznosi: 

- 100,00 kn za ukop po jednoj osobi. 

 

Članak 4. 

Visina  jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta  za korisnike i njihove 

nasljednike koji imaju prebivalište izvan općine Oprisavci, a žele izvršiti ukop na jednom od 

mjesnih groblja na području općine Oprisavci, iznosi: 

- 1.600,00 kn za ukop po jednoj osobi. 

 



     Članak 5. 

Dozvoljava se dodjela na korištenje grobnog mjesta za buduće korisnike i njihove nasljednike  

pod istim uvjetima kao u člancima  2., 3. i 4. ove Odluke 

 

 

Članak 6. 

Za utvrđivanje visine naknade iz članka  3. i članka 4. ove Odluke, prebivalište se utvrđuje 

temeljem osobne iskaznice pokojnika ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno mjesto 

prebivališta. 

Članak 7. 

Utvrđivanje korisnika grobnih mjesta, odnosno izrada evidencije kao osnove za naplatu godišnje 

naknade za korištenje grobnog mjesta obveza je Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci.  

 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

 

 

KLASA: 023-05/13-01/12 

URBROJ: 2178/14-01-13-1 

Oprisavci, 15. travnja 2013.g. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matija Trepšić 

 

 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“, 

2. Računovodstvo, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana  

 

 

 

 

 


