
 

REPUBLIKA HRVATSKA         SN OVL 6/20 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA LUDINA 

URED NAČELNIKA 

 

KLASA: 363-01/20-01/40 

URBROJ: 2176/19-02-20-2 

 

Velika Ludina, 21.10.2020. 

 

Na temelju  članka 13. 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 visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade 
 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom propisuje visina i način plaćanja jednokratne naknade za dodjelu grobnog 

mjesta na neodređeno vrijeme, godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, naknada 

za izvođenje radova na groblju u Maloj Ludini kao i naknada za korištenje mrtvačnice.  

 

Članak 2. 

 

Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog 

korisniku. 

 

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se jednokratna naknada:  

 

a) dodjela jednog grobnog mjesta:                                         1.500,00 kn 

b) dodjela grobnog mjesta za dvije osobe:                                        3.000,00 kn 

c) dodjela grobnog mjesta  (betonska  grobnica):                                               4.500,00 kn 

d) dodjela grobnog mjesta za dvije osobe (betonska grobnica)     8.000,00 kn 

 

Cijene pod stavkama a i b vrijede također za zapuštene i ekshumirane grobove. 

 

Članak 3. 

 

Visina jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta iz članka 2. ove Odluke za ukop osoba 

koje u posljednjih 10 godina nisu imale prebivalište na području Općine Velika Ludina, 

utvrđuje se u dvostrukom iznosu određenom člankom 2. ove Odluke. 

 

 

 

 



 

Članak 4. 

 

Svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati godišnju grobnu naknadu: 

 

- za grobno mjesto za ukop jedne osobe:    44 ,00 kn 

- za grobno mjesto za ukop dvije osobe:    88,00 kn 

 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 30.  prosinca tekuće godine temeljem  

Rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje na groblju Mala Ludina. 

 

Članak 5. 

 

Prilikom izvođenja radova,  a na temelju Suglasnosti za izvođenje radova na grobnim mjestima, 

plaća se jednokratna naknada: 

 

- za izgradnju betonskog okvira za jedno grobno mjesto  

i nadgrobnog spomenika s ili bez poklopca,   200,00 kn  

- za izgradnju betonskog okvira za dva ili više  

grobnih mjesta i nadgrobnog spomenika s ili bez poklopaca, 300,00 kn 

- za izgradnju obiteljske grobnice.     400,00 kn 

 

Naknadu za izvođenje radova na grobnim mjestima plaća izvođač radova prije izvođenja 

radova. 

 

Članak 6. 

 

Naknada za korištenje mrtvačnica na groblju u Maloj Ludini plaća osoba koja organizira 

sahranu, dok se za ukop nepoznatih osoba naknada ne naplaćuje. Visina naknade za korištenje 

mrtvačnice iznosi 200,00 kn.  

 

Članak 7. 

 

Naknade iz članka 2., 3., 4., 5. i 6. ove Odluke prihod su  Općine Velika Ludina  i koriste se u 

svrhu održavanja groblja koje je u vlasništvu Općine  Velika Ludina.  

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o naknadi za novo grobno mjesto  

(''Službene novine  Općine Velika Ludina“ broj 6/95) i Odluka o grobnoj pristojbi (grobarini) 

(''Službene novine  Općine Velika Ludina“ broj 6/95). 

 

Članak 18. 

 

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 


