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Na temelju članka 18. Zakona o grobljima («Narodne novine» broj 19/98) i članka 30.
Statuta Općine Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije»
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar Orehovec na 8. sjednici održanoj 22. rujna
2010. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Sveti Petar Orehovec
Članak 1.
U Odluci o grobljima na području Općine Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik
Koprivničko–križevačke županije» broj 8/06) u članku 5. stavku 1. riječi „„Komunalno
poduzeće“ društvo s ograničenom odgovornošću Križevci“ zamjenjuju se riječima“ Općinsko
komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec društvo s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalne djelatnosti.“
Članak 2.
U članku 11. riječi „nadležnom tijelu za komunalne poslove Općine Sveti Petar
Orehovec“ zamjenjuju se riječima „Upravnom tijelu Općine Sveti Petar Orehovec“
Članak 3.
Iza Članka 11. dodaje se novi članak 11 a. koji glasi:
„Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i
može se ponovo dodijeliti na korištenje, 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 1. ovog članka smatra da je
napušteno može raspolagati opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni
spomenik i znaci, ograda groba i slično) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa
zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini
kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom
korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu
za tu namjenu.“
Članak 4.
U članku 15. stavku 2. iza riječi „Uprava groblja“ dodaju se riječi „uz suglasnost
općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Stavak 3. briše se.
Članak 5.

-

Članak 16. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja utvrđuje i visinu:
jednokratne naknade za korištenje pratećih građevina na groblju (mrtvačnica i slično),

-

cijenu usluga u svezi s ukopom,
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godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta na bazi procjene stvarnih troškova
održavanja groblja.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka određuje Uprava groblja uz suglasnost općinskog
načelnika.“
-

Članak 6.
U članku 19. dodaje se novi stavci 3 i 4. koji glase:
„Poslove oko pripreme grobnog mjesta za ukop i poslove ukopa organizira i obavlja
Uprava groblja“
„Osobe koje postupaju suprotno stavku 4. ovoga članka prekršajno će se kazniti.“
Članak 7.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako
postupa suprotno odredbi članka 24. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u svoti 500,00
kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
- ne dostavi ugovor o ustupanju grobnog mjesta (članak 14.),
- ne plati naknadu u roku iz članka 17.,
- otpad ne odloži za na to određeno mjesto (članak 27. stavak 2.),
- postupa suprotno odredbi članka 32. ove Odluke.
Za nepridržavanje odredbi iz članka 19. stavka 4. ove Odluke kaznit će se za prekršaj:
- novčanom kaznom u svoti 10.000,00 kuna pravna osoba,
- novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi,
- novčanom kaznom u svoti 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja
samostalnu djelatnost,
- novčanom kaznom u svoti 1.500,00 kuna fizička osoba.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
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