
 

REPUBLIKA HRVATSKA       SN OVL 6/20 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA LUDINA 

URED NAČELNIKA 

 

KLASA: 363-01/20-01/38 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 

 

Velika Ludina, 21.10.2020. 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98, 50/12 i 89/17)  

i članka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/09, 

7/11, 2/13, 6/14, 3/18, 5/18 – pročišćeni tekst i 5/20), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina 

na svojoj 35. sjednici održanoj dana 21.10.2020. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o upravljanju  grobljem na području  

Općine  Velika Ludina  
  

I. OPĆE ODREDBE 

  

Članak 1. 

  

Ovom se Odlukom određuju:  

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,  

- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,  

- način ukopa nepoznatih osoba,  

- održavanje groblja i uvjeti upravljanja grobljem,  

- korištenje i održavanje mrtvačnica i drugih objekata koji su u sustavu groblja, 

- uklanjanje otpada s groblja, te  

- druge mjere u vezi s grobljima. 

  

Članak 2. 

  

Groblje je javno dobro u općoj uporabi  u vlasništvu Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: 

Općina). 

 

Groblje na području Općine je  groblje u naselju Mala Ludina.  

 

Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze 

grobna mjesta, komunalna infrastruktura i prateće građevine. 

 

Pratećim građevinama smatraju se  mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za 

ispraćaj umrlih i sl. 

 



Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba. 

 

Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je ovom Odlukom grobno mjesto dodijeljeno na 

korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba dodjeljuju se njihovim nasljednicima. 

 

Članak 3. 

 

Groblje području Općine uređuje se i održava  u skladu s dokumentacijom prostornog uređenja, 

sanitarnim propisima, ovom Odlukom, zakonskim i drugim propisima. 

 

II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA 

 

Članak 4. 

 

Poslove upravljanja grobljem na području Općine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Ludina  (u daljnjem tekstu: JUO). 

 

Članak 5. 

 

Upravljanje grobljem  razumijeva  dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i 

rekonstrukciju groblja (promjenu površine, razmještaj puteva i slično), na način koji odgovara 

zakonskim i podzakonskim propisima, tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje 

brige o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima. 

 

Članak 6.  

 

Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim 

osobama koje u njemu počivaju. 

 

Osim navedenih poslova pod upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i poslovi: 

- naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto,  

- naplaćivanja naknade za korištenje grobnog mjesta, 

- izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju, 

- izdavanja rješenja i naplaćivanja naknada za korištenje mrtvačnica, 

- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, 

- drugi poslovi propisani zakonom i ovom Odlukom. 

 

Članak 7.  

 

JUO Općine Velika Ludina  dužan je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na 

području Općine koji sadrži podatke o: 

- grobovima i grobnicama, 

- grobovima i grobnicama za urne,  

- korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnica za urne,  

- osobama koje imaju pravo ukopa, 

- svim promjenama,  

- uzroku smrti, i  

- datumu smrti. 

 



Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovoga članka je položajni plan grobnih mjesta i 

grobnica. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina dužan je voditi i registar umrlih osoba po 

prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s 

naznakom gdje je ukopana. 

 

Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju se pohraniti i trajno čuvati. 

 

Nadzor nad vođenjem akata iz ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Ludina. 

 

Članak 8. 

 

JUO  je dužan grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika na način kojim se iskazuje 

poštovanje prema umrlim osobama koje u groblju počivaju. 

 

JUO je dužan pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta 

zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog smanjenog prostora, pravovremeno 

poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno dati inicijativu za proširenje ili 

izgradnju novog groblja. 

 

Članak 9. 

 

 JUO  ne odgovara za štete nastale na grobljima, grobnim mjestima i slično, koje prouzroče 

treće i nepoznate osobe (krađe, vandalizam, oštećenje). Ukoliko je počinitelj poznat, JUO  će 

uputiti korisnika grobnog mjesta na počinitelja, a u slučaju da je štetu počinila nepoznata osoba 

o tome će izvijestiti nadležnu Policijsku upravu, ukoliko se radi o većoj šteti. 

 

Članak 10. 

 

Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz godišnje naknade koja se plaća 

za korištenje grobnih mjesta, te drugih prihoda proračuna Općine. 

 

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA  

      GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 

 

Članak 11. 

 

Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koje se uređuje kao 

grobovi i grobnice za polaganje ljesova ili urni i grobnice za privremeni ukop. 

 

Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj 

posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta. 

 

Članak 12. 

 

Grobovi mogu biti pojedinačni (jedno grobno mjesto) ili obiteljski za ukop dvaju ili više 

pokojnika (dva ili više grobnih mjesta). 

 



Unutar jednog grobnog mjesta koji se uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan pokojnik. 

 

Izuzetno se u jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog 

mjesta ili njegovog nasljednika ukoliko je grob produbljen. 

 

Članak 13. 

 

 Veličina same ukopne jame, neto dimenzija grobnog mjesta, iznosi minimalno 80 cm širina i 

240 cm dužina, a bruto dimenzija jednog grobnog mjesta iznosi najmanje 120 cm širina i 280 

cm dužina a što je uvećano za  razmak između grobnih mjesta. 

 

Za obiteljski grob  za ukop dva pokojnika ili sa dva grobna mjesta veličina same ukopne jame 

iznosi minimalno 160 cm širina i 240 cm dužina, a bruto dimenzija  u tom slučaju  iznosi 

najmanje 200 cm širina i 280 cm dužina a što je  uvećano za  razmak između grobnih mjesta. 

 

Za obiteljski grob za ukop tri ili više pokojnika  minimalna neto širina za svakog pokojnika se 

uvećava za 80 cm, a bruto širina je zbroj svih neto širina  a što je uvećano za minimalno 40 cm. 

 

Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm. 

 

Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje 0.80 metara zemlje iznad lijesa.  

 

Na starom dijelu groblja potrebno je prilikom izvođenja groba voditi računa o okolnim 

grobovima te se uskladiti sa postojećim stanjem,  na način da se novi grob uklopi u postojeće 

redove, te da se očuvaju  postojeće staze između grobova.  

 

Članak 14. 

 

Položaj grobnica, grobova, nadgrobnih spomenika i ploča kod izgradnje određuje  Jedinstveni 

upravni odjel, a u skladu s prihvaćenim  aktima  uređenja groblja koje donosi Općina Velika 

Ludina i Odlukom o visini i plaćanju  naknade kod dodjele  grobnog mjesta. 

 

Članak 15. 

 

JUO može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima nisu obavljani  

ukopi, uz određenu naknadu koja je propisana Odlukom o visini i plaćanju  naknade kod dodjele  

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. 

 

 JUO može dodjeljivati  grobna mjesta za koja je utvrđeno da su ih korisnici napustili  ili ne 

plaćaju naknadu za korištenje grobnog mjesta i grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno 

ustupili Općini Velika Ludina, uz određenu naknadu propisanu Odlukom o visini i plaćanju  

naknade kod dodjele  grobnog mjesta i godišnje grobne naknade.  

 

JUO će dodijeliti na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle 

hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz 

Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno 

mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi  prema Zakona o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na polju broj IV., grobovi u nizu - Aleja 

hrvatskih branitelja.  

 



Članak 16. 

 

  U slučaju iz članka 15. stavak 2 grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset 

godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje drugom korisniku, ali 

tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset  

godina od ukopa u grobnicu. 

 

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku jedan ovog članka smatra da je 

napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, 

nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.)  ako plati dužni iznos grobne naknade sa 

zakonskim zateznim kamatama i to u roku od 15 dana od pravomoćnosti općinskog Rješenja, 

ako  ne plati  u roku od 15 dana  smatrati će se da se radi o napuštenoj imovini s kojom JUO 

može slobodno raspolagati. 

 

 Članak 17. 

 

JUO je dužan prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku  premjestiti 

ostatke  preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izrađenu za tu namjenu.  

 

Članak 18. 

 

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, kao i 

osobe zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta). Prednost za dodjelu grobnog 

mjesta imaju osobe koje prijavljuju smrtni slučaj, u  odnosu na osobe koje osiguravaju grobno 

mjesto za budućnost.  

 

Članak 19. 

 

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Odluci  o visini i plaćanju  naknade kod dodjele  grobnog 

mjesta i godišnje grobne naknade. 

 

Članak 20. 

 

JUO  daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi 

Rješenje. 

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom 

tijelu za komunalne poslove jedinice lokalne samouprave. 

 

                                                           Članak 21. 

 

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz Rješenja unose se u grobne evidencije, a 

Rješenje o korištenju čuva se u arhivi JUO . 

 

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu prema Odluci o visini i 

plaćanju  naknade kod dodjele  grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. 

 

Plaćanjem naknade iz stavka 2. ovog članka,  postaje korisnikom grobnog mjesta.  Ovo pravo 

prestaje u slučaju opisanom u članku 15. stavak 2, o čemu  JUO donosi posebnu Odluku. 

 



Članak 22. 

 

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. 

 

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. 

 

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 

 

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Izjava o promjeni 

korisnika grobnog mjesta  se mora dostaviti  JUO  radi upisa novog korisnika u grobni 

očevidnik. 

 

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom. 

 

Pored osobe kojoj je kao korisniku dodijeljeno grobno mjesto na način propisan ovom 

Odlukom, korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba koja je pravo korištenja grobnog mjesta 

stekla temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza korisnika, međusobnim očitovanjem 

između nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s korisnikom, te osobe koje su od ranije 

upisane kao korisnici u očevidnik grobnih mjesta. 

 

Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta. 

 

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom. 

 

Članak 23. 

 

Korisnik grobnog mjesta može pravo korištenja grobnog mjesta prenijeti na treću osobu na 

način propisan zakonom. 

 

Članak 24. 

 

Pravo korištenja grobnog mjesta se nasljeđuje prema odredbama Zakona o nasljeđivanju. 

 

Nasljednik grobnog mjesta dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu  dokazati da je grobno 

mjesto naslijedio. 

 

Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod  Jedinstvenog 

upravnog odjela  groblja zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnim knjigama. 

 

Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije uručeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od 

nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni su međusobnim 

očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta. 

 

Jedinstveni upravni odjel  će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, 

odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen. 

 

 

 

 

 



IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 

      POPUNJENA GROBNA MJESTA 

 

Članak 25. 

 

U popunjena grobna mjesta ukop se može odobriti i redovno obaviti nakon proteka roka od 7 

godina od prethodnog ukopa uz dužnu pažnju prema ostacima ranije pokopanih. 

 

Iznimno, vremenski razmak između ukopa dviju osoba u isto grobno mjesto moguće je  i  u 

kraćem vremenskom razmaku ako se radi o supružnicima, ili nekome od najuže rodbine, ili je 

to bila želja pokojnika. 

 

Članak 26. 

 

Općina Velika Ludina će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti 

ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu 

namjenu. 

 

Općina Velika Ludina će osigurati prostor za ekshumirane  u zajedničkoj grobnici na polju broj 

II, a naknada za grobno mjesto utvrditi će se na temelju Odluke  o visini i načinu plaćanja 

naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. 

 

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA 

 

Članak 27.  

 

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući 

pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti, datum i mjesto ukopa i 

dr.), na odgovarajući način. 

 

Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom 

korištenja grobnih mjesta kojeg odredi  Jedinstveni upravni odjel ili u zajedničku grobnicu. 

 

Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obavit će se nakon što nadležna 

državna tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja prema mjesnim 

običajima, uz iskazivanje odgovarajuće poštovanje prema umrlom. 

 

VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE 

      GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA 

 

Članak 28. 

 

Groblje održava Poduzeće Ludina d.o.o, Velika Ludina. 

 

Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i puteva na groblju, 

održavanje prostora i građevina za smještaj umrlih do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i 

održavanje zelenila.  

 



Ostali poslovi održavanja kao što su građevinski radovi, radovi na održavanju komunalne 

infrastrukture, radovi na popravku električnih vodova i instalacija, javne rasvjete, odvoz smeća,  

povjeravaju se trećim osobama putem nabave. 

 

Članak 29. 

 

Redovno održavanje iz članka 28. ove Odluke financira se iz sredstava godišnje naknade za 

korištenje grobnih mjesta i po potrebi iz Proračuna Općine. 

 

Članak 30. 

 

Poduzeće Ludina d.o.o Velika Ludina, dužno je radnje iz članka 28. ove Odluke obavljati 

kontinuirano na način da groblje uvijek bude uredno, a prostori, građevine i oprema u 

funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti. 

 

Članak 31. 

 

Osim redovnog održavanja groblja, JUO je  dužan  brinuti i o investicijskom održavanju te o 

proširenju groblja. 

  

Članak 32. 

 

O uređenju i održavanju grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici o svom trošku. 

 

Korisnici grobnih mjesta mogu na osnovi ugovora, uređenje i održavanje grobnim mjesta 

povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje tih poslova. 

 

Jedinstveni upravni odjel dužan je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane 

korisnika. 

 

Članak 33. 

 

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te 

održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to 

određeno mjesto. 

 

Korisnik je dužan nakon ukopa, a u skladu s običajima, lampione, vijence i cvijeće odložiti na 

za to određeno mjesto. 

 

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta,  JUO će pismeno 

opomenuti korisnika, a ukoliko ni po opomeni ne postupi JUO  će izvršiti  čišćenje na trošak 

korisnika, prema cjeniku Ludina d.o.o., Velika Ludina.  

 

Članak 34. 

 

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom. 

 

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta, rasporeda i 

korištenja grobnih mjesta iz ove Odluke. 

 



Članak 35. 

 

JUO je dužan mrtvačnicu održavati u ispravnom stanju, održavati čistoću i red, te ih prema 

potrebi dezinficirati. 

 

Mrtvačnica je otvorena za posjetitelje sukladno odredbama  Odluke o općim uvjetima i 

pravilima ponašanja, za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova koju donosi  JUO. 

 

Članak 36. 

 

Na grobljima je izričito zabranjeno: 

- postavljati na grobove posude za cvijeće i druge ukrase i opremu u dotrajalom, 

neprikladnom i oštećenom stanju, 

- unutar i oko mrtvačnice postavljati i paliti svijeće ili lampione, 

- kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko 

grobnih mjesta, 

- kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom,  

- voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar groblja, 

- pristup djeci mlađoj od 10 godina bez nadzora roditelja ili staratelja,  

- obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja, bez Rješenja o korištenju javne 

površine 

- odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta, 

- donošenje cvijeća, ukrasa i oprema s tuđih grobnih mjesta,  

- oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim mjestima, 

- oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge 

opreme groblja, 

- ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja, odnosno izvan vremena određenog 

za posjete, 

- zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno 

održavanju potrebnog poštovanja prema mrtvima na groblju. 

 

Svako kretanje posjetitelja na prostoru groblja,  a osobito za vrijeme nepovoljnih vremenskih 

uvjeta je na osobnu odgovornost i  JUO ne snosi eventualne posljedice tjelesnog ozljeđivanja 

koje bi nastale zbog toga. 

 

VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE KOD 

        DODJELE GROBNIH MJESTA, GODIŠNJE 

        NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA i  

        KORIŠTENJE MRTVAČNICA 

 

Članak 37. 

 

Utvrđivanje i naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto  i naknade za korištenje 

groblja obavlja JUO  u skladu s  Odlukom o visini i plaćanju  naknade kod dodjele  grobnog 

mjesta i godišnje grobne naknade, te donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta, izdaje potvrde o 

korištenju mrtvačnica i druge potrebne akte koji se odnose na troškove u svezi s upravljanjem, 

korištenjem i održavanjem groblja. 

 

 

 



Članak 38. 

 

Svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati godišnju naknadu za korištenje grobnih mjesta. 

 

Članak 39. 

 

Naknada za korištenje mrtvačnica prihod je  Općine Velika Ludina , a koristi se za podmirenje 

troškova plina i električne energije te čišćenje prostorija mrtvačnice i okoliša prije i nakon 

sahrane. 

 

Naknada za izvođenje radova na grobljima prihod je Općine Velika Ludina. 

 

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA 

 

Članak 40. 

 

Odredbama ovog dijela Odluke uređuju se način i uvjeti korištenja groblja u svrhu ukopa umrlih 

osoba, izgradnje grobnica i drugih uređaja na grobovima, održavanje grobnih mjesta i drugo. 

 

Članak 41. 

 

Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika. 

 

Poslovima organiziranja i ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, 

pripreme grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje grobnice), organiziranje pogreba, 

prijevoz pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop pokojnika, te uređenje grobnog 

mjesta nakon ukopa. 

 

Članak 42. 

 

Odluku o osobi ovlaštenoj za obavljanje pogrebnih poslova donosi Općinsko vijeće Općine  

Velika Ludina, na temelju provedenog natječaja. 

 

Sa osobom iz stavka 1. ove Odluke,  Općinski načelnik  sklapa ugovor o obavljanju pogrebnih 

poslova, sukladno članku 42. stavku 1. ove Odluke. 

 

Članak 43. 

 

JUO nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku 

odobravanja ukopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao 

korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne naknade. 

 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka izvršit će  se obračun zaostalih grobnih naknada, predložiti 

naručitelju da ih odmah plati, a ako to naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je dati 

posebnu izjavu i naplativu garanciju  kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih 

naknada. 

 

Zaostale godišnje grobne naknade obračunavaju se prema iznosu godišnje grobne naknade u 

godini plaćanja. 

 



Članak 44. 

 

Troškovi pogrebnih usluga naplaćuju se od naručitelja ukopa isključivo prema cjeniku 

pogrebnog poduzeća sa kojim  Općina  ima sklopljen Ugovor o izvršenju istih. 

 

Cjenik pogrebnih poslova mora biti istaknut na oglasnoj ploči na ulazu u groblje – na 

mrtvačnici.  

 

Članak 45. 

 

Na groblju na području Općine u pravilu se ukapaju umrli koji su imali prebivalište na području 

Općine . 

 

Pokojnik se ne smije ukapati bez dozvole za ukop. 

 

Dozvolu za ukop pokojnika izdaje JUO. 

 

Članak 46. 

 

Ukop umrle osobe obavljat će se na način i u vrijeme kako je to određeno posebnim odlukama 

nadležnih tijela. 

 

Ekshumacija pokojnika,  obavljat će se u slučajevima i na način utvrđen zakonskim odredbama 

i drugim propisima. 

 

Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) može se odobriti na zahtjev 

supružnika i djece umrle osobe (nadalje: uža obitelj). Ukoliko su članovi uže obitelji umrli prije 

osobe za koju se traži ekshumacija, zahtjev mogu podnijeti drugi srodnici prema redoslijedu 

utvrđenom Zakonom o nasljeđivanju, odnosno druga ovlaštena osoba. 

 

Zahtjev za ispunjenje i prijenos umrle osobe može podnijeti i osoba koja prema pravomoćnoj 

sudskoj odluci ima pravo korištenja grobnog mjesta na kojem je pokopana umrla osoba čija se 

ekshumacija traži. Iskop posmrtnih ostataka obavljaju zaposlenici ovlaštene pravne osobe koja 

obavlja ukop pokojnika na grobljima na području Općine.  

 

Ekshumacija će se izvršiti i na zahtjev JUO u slučaju iz članka 15. stavak 2. ove Odluke. 

 

Iskop umrle osobe vrši se radi prijenosa njezinih posmrtnih ostataka iz jednog grobnog mjesta 

u drugo grobno mjesto na istom groblju, u istom naselju ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na 

području Republike Hrvatske ili u inozemstvo.  

 

Iskop umrlih osoba u vremenu kraćem od 10 godina od dana ukopa ne vrši se u razdoblju od 

01.06.- 31.08. tekuće godine. 

 

Članak 47. 

 

Iskop grobova i grobnica obavlja ovlaštena pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje 

pogrebnih usluga. 

 



Obavljanje radnji navedenih u stavku 1. ovog članka JUO može povjeriti drugom izvođaču, 

odnosno drugoj pravnoj osobi ovlaštenoj za izvođenje istih temeljem ugovora. 

 

Članak 48. 

 

Obrtničke radove na izgradnji nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu izvoditi 

fizičke osobe i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti. Kada radove izvodi fizička 

ili pravna osoba, eventualno nastalu štetu snosi  fizička ili pravna  osoba koja je izvodila radove 

a u slučaju da nije moguća naplata, štetu plaća korisnik grobnog mjesta koji je podnio zahtjev 

za ishođenje Suglasnosti.  

 

Za radove navedene u stavku 1. ovog članka potrebno je od  JUO ishoditi suglasnost za 

izvođenje radova na groblju. 

 

Suglasnost za izvođenje radova dužan je ishoditi korisnik grobnog mjesta, dok naknadu za 

izvođenje radova plaća izvođač radova. 

 

Članak 49. 

 

Izvođenje obrtničkih radova iz članka 48. mora se prethodno prijaviti  Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 

 

U prijavi se naročito mora naznačiti: 

- korisnik grobnog mjesta, odnosno naručitelj radova, 

- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati, 

- opis i vrsta radova koji će se izvoditi, 

- podaci o izvođaču radova. 

- vrijeme izvođenja radova 

- idejnu skicu izrade spomenika  

 

Jedinstveni upravni odjel  dužan  je u roku od osam dana odobriti, odnosno ne odobriti, 

izvođenje prijavljenih radova. 

 

S izvođenjem radova može se započeti nakon što je JUO odobrio izvođenje.  

 

Članak 50. 

 

Pri izvođenju radova na grobljima izvođači su dužni pridržavati se odredaba ove Odluke, 

osobito: 

- 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, odnosno 

kada to odredi Uprava groblja,. 

- izričito se zabranjuje izvođenje svih radova na groblju za vrijeme dok 

pokojnik leži u mrtvačnici i za vrijeme pogreba, 

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može 

se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje 

radova, na način da se time ne ometa promet na groblju, osiguran tako da ne 

oštećuje postojeće popločenje ili druge objekte na grobljima, uz prethodnu 

suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela, 



- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvoditelj je dužan 

dovesti okolni teren na kojem su se radovi izvodili u prijašnje stanje, 

- za prijevoz i privremeno deponiranje materijala potrebnog za izvođenje 

radova na grobljima, mogu se koristit samo oni putovi i staze kao lokacije 

privremeno deponiranog materijala koju odredi Jedinstveni upravni odjel, 

- sanirati eventualnu nastalu štetu na grobnim mjestima i nasadima prilikom 

izvođenja radova na grobljima. 

 

Članak 51. 

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi JUO Općine Velika Ludina. 

 

Članak 52. 

 

Novčanom kaznom od 100,00 – 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj građanin, a kaznom od 

500,00 – 2.000,00 kuna pravna osoba ako krši odredbe članka 36. i 50. ove Odluke.  

  

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 53. 

 

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na groblje u Maloj Ludini na području Općine Velika 

Ludina.  

 

Članak 54. 

 

Na sve odnose koji nisu uređeni ovom Odlukom, supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o grobljima  

i odredbe drugih relevantnih propisa kojima se uređuje ovo područje. 

 

Članak 55. 

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o  grobljima na području Općine  Velika Ludina 

(''Službene novine Općine Velika Ludina 04/11). 

 

 

Članak 56. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine  Velika 

Ludina ''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

        

 

                                                                                         Vjekoslav Kamenščak 

 
 
 


