
Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima («Narodne novine», broj 
19/98.), članka 20. i 22. Odluke o grobljima («Službeni glasnik Općine Drenje, broj 
25/06.) i članka 23. Statuta Općine Drenje («Službeni glasnik Općine Drenje», broj 
01/18.), Općinsko vijeće Općine Drenje na 16. sjednici održanoj dana 13. rujna 2019. 
godine, d o n i j e l o  j e 
 

 

O D L U K U 
o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 

grobne naknade  
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se visina i način plaćanja naknade kod dodjele 

grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta 
na grobljima u Općini Drenje. 

 
Članak 2. 

 
Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme utvrđuje se 

jednokratna naknada u iznosu od: 
 

- 100,00 kuna po m² grobnog mjesta za domicilno stanovništvo, 
 

- 1.500,00 kuna po m² grobnog mjesta za nedomicilno stanovništvo.  
 

U smislu ove Odluke domicilno stanovništvo je ono koje u trenutku smrti ili 
rezervacije grobnog mjesta ima prebivalište na području Općine Drenje.  
 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se temeljem Rješenja o dodjeli 
grobnog mjesta u roku od 8 dana od dana primitka rješenja. 
 

Rok korištenja grobnog mjesta traje dok korisnik redovno plaća godišnju grobnu 
naknadu za korištenje grobnog mjesta. 

 
Članak 3. 

 
Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se u iznosu od 

15,00 kn po m² grobnog mjesta.  
 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 15. svibnja tekuće 
godine temeljem Rješenja o grobnoj naknadi ili za nove korisnike odmah pri 
dodjeljivanju grobnog mjesta.    
 

Članak 4. 
 

Naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke prihod su Proračuna Općine Drenje  
namijenjen za uređenje i održavanje groblja u vlasništvu Općine Drenje. 
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Članak 5. 
 

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina, smatra se 
napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina 
od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu. 

 
Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 
glasniku Općine Drenje», a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.                                                                     
 
 
Klasa: 363-01/19-01/14 

Urbroj: 2121/02-01-19-1    
Drenje, 13. rujna 2019. 
 
 
 
 
 
                       PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Zvonko Petanjak, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


