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Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 04/14) i Izmjena i dopuna Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine
Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 9. listopada 2019.
godine, donijelo je
ODLUKU
o stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu
2019./2020. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze
primatelja stipendija, način određivanja visina i broja stipendija kao i druga pitanja od značaja za
dodjelu stipendija studentima viših, visokih i stručnih sveučilišta i veleučilišta u redovitom
sustavu obrazovanja.
II. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 2.
Za dodjelu studentskih stipendija mogu se prijaviti redoviti studenti sveučilišnih, veleučilišnih i
stručnih studija.
Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija su studenti: preddiplomskih sveučilišta,
diplomskih sveučilišta, integriranih sveučilišta, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij te stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.
Članak 3.
Uvjeti za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija za kategoriju studenata iz članka
2. ove odluke su sljedeći:
državljanstvo Republike Hrvatske,
prebivalište u općini Nova Kapela,
status redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,
da nisu stariji od 25 god. života,
da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu,
da nisu ponavljali godinu studija,
da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 2.50, ili prosjek ocjena u
dosadašnjem tijeku studiranja a studenti 1.godine prosjek trećeg i četvrtog razreda
srednje škole najmanje 3.50
da ukupni dohodak, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 4.000,00 kuna
Članak 4.
Ukupno se dodjeljuje osam (8) stipendija, a isplaćuju u devet (9) obroka.
Financijska sredstva za stipendije se osiguravaju u Proračunu Općine Nova Kapela u iznosu od
800,00 kuna mjesečno.
Uplata se vrši putem štedne knjižice ili žiro- računa stipendiste.
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Članak 5.
Kriterij za dodjelu stipendije su:
-opći uspjeh prethodnog školovanja,
-materijalni status,
- natjecanje, nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja. Javni natječaj se objavljuje putem webstranice www.novakapela.hr i Oglasne ploče Općine Nova Kapela.
Javni natječaj za akademsku godinu 2019./2020. objavljuje se 4. studenog 2019.godine, a
traje do 4. prosinca 2019. godine.
Članak 7.
Postupak bodovanja i odabira na osnovu kriterija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija na
području općine Nova Kapela (dalje u tekstu:Povjerenstvo).
Na temelju izvršenog bodovanja Povjerenstvo predlaže listu kandidata za dodjelu stipendija.
Listu kandidata i Odluku o izboru studenata stipendista donosi Općinski načelnik.
Članak 8.
Povjerenstvo se imenuje u sastavu:
 Anto Žagrić,predsjednik,
 Branko Cindrić i
 Teo Trlin.
Članak 9.
Na raspisani natječaj kandidati podnose prijave (zamolbe ) uz koju su dužni priložiti slijedeću
dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uvjerenje o državljanstvu (domovnica),
Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a (ne stariju od 30 dana),
Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine,
Prijepis svih ocjena položenih ispita iz prethodne godine studija, a studenti koji su
upisali prvu godinu studija dostavljaju ovjerenu fotokopiju svjedodžbe od III. i IV.
razreda srednje škole,
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu),
Potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca
koja prethode ovom natječaju (dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali
dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb),
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva,
Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog
člana obitelji starijeg od 15 godina,
Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe,
Dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija,
Potvrda o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove
kućanstva.

Priloženi dokumenti se ne vraćaju.
Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži
potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.
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Članak 10.
Stipendisti koji zaključe ugovor s Općinom Nova Kapela, a naknadno ostvare pravo na drugu
stipendiju obvezni su vratiti Općini Nova Kapela iznos primljenih stipendija, u tom slučaju prvi
slijedeći kandidat na listi kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključit će ugovor o
stipendiranju s Općinom Nova Kapela.
Članak 11.
S korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije koji potpisuje Općinski
načelnik. Općina Nova Kapela će jednostrano raskinuti Ugovor o korištenju stipendije ukoliko
korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze, a isplaćeni iznos stipendije dospijeva za
povrat odmah u cijelosti. Davatelj stipendije će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju u
slijedećim slučajevima:
ako ustanovi da je korisnik dao netočne podatke ili dokumente u postupku zaključivanja
ugovora.
ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo s izdržavanjem kazne
zatvora duže od 6 mjeseci.
ako korisnik stipendije tijekom školovanja ponavlja upisanu godinu osim u opravdanim
slučajevima (bolest, vojna obveza i drugi razlozi ) o čemu odluku donosi Općinski
načelnik
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova
Kapela“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/19-01/02
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,
141/06,146/08,38/09,153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o
sportu (NN br. 71/06,150/08, 124/10, 1124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 30.
Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 i Službene
novine Općine Nova Kapela br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 16.
sjednici održanoj dana 9. listopada 2019. godine, donijelo je:
ODLUKU
o načinu raspolaganja, upravljanja i korištenja i nadzora korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Nova Kapela
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspolaganja, upravljanja i korištenja javnih sportskih
građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Nova Kapela.
Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Nova
Kapela, te se trajno koriste u provođenju programa javnih potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima
se provode sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te
građevine, zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.
Članak 2.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:
o redovito održavanje, tekuće i investicijsko održavanje sportskih građevina u
građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za
provođenje programa javnih potreba u sportu;
o davanje u najam dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i
rekreativnih djelatnosti;
o davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine;
o primjerena zaštita sportske građevine;
o određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
o primjereno osiguranje sportske građevine;
o kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
o donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;
o drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskim
građevinama.
Članak 3.
Javne sportske građevine u općini Nova Kapela su:
a) nogometno igralište s objektima – svlačionicama
naselju Nova Kapela
b) nogometno igralište s objektima – svlačionicama
naselju Batrina,
c) nogometno igralište s objektima – svlačionicama
naselju Seoce
d) nogometno igralište s objektima – svlačionicama
naselju Magić Mala
e) nogometno igralište s objektima – svlačionicama
naselju Dragovci
f) rukometno igralište u naselju Nova Kapela
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g) rukometno igralište u naselju Batrina

Članak 4.
Sportskim građevinama raspolaže i upravlja Općina Nova Kapela, a daju se na korištenje
sportskim udrugama s područja Općine Nova Kapela.
Korištenje sportskih građevina povjerava se na neodređeno vrijeme bez naknade uz
uvjet da se u tim prostorijama ne obavlja gospodarska djelatnost, a isto se može izmijeniti ili
prekinuti:
o odlukom vlasnika – Općine Nova Kapela,
o prestankom postojanja korisnika.

Korisnici sportskih građevina dužni su koristiti se sportskim građevinama pažnjom dobrog
gospodara tako da čuvaju interes vlasnika, Općine Nova Kapela.

Članak 5.
Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno
svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori i oprema,
odnosno nogometna igrališta i rukometni tereni i prateća oprema, te uredske prostorije i prateća
oprema.
Članak 6.
Općina Nova Kapela će plaćati režijske troškove (utrošak vode, električne energije, telefona,
interneta i grijanja u sezoni).
Članak 7.

Međusobna prava i obveze između Općine Nova Kapela kao vlasnika sportske građevine i
pravne osobe iz područja sporta kojoj se povjerava sportska građevina na korištenje regulirat će
se Ugovorom o korištenju sportske građevine koji u ime Općine Nova Kapela sklapa Općinski
načelnik, a u ime korisnika ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.
Ugovorom će se osobito obvezati korisnika sportske građevine da sve sportske sadržaje
građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u
funkciji sporta) te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, koristi za svoju sportsku djelatnost i
za djelatnost sportskih udruga koje su ih do sada koristile kao i sportske udruge kojima to bude
odobreno uz dogovorene uvjete.
Članak 8.
Modernizaciju i rekonstrukciju - kapitalno investiranje na sportskim građevinama
provodi se u suradnji s korisnikom i upraviteljem – vlasnikom objekata.
Ovisno o uvjetima, nositelj investicijskih radova na sportskim građevinama mogu biti i
korisnik i upravitelj – vlasnik, ovisno o prilikama i izvorima financiranja.
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Članak 9.
Općinski načelnik nadzire:
- namjensko korištenje sportske građevine
- održavanje sportskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo korisnik
- korištenje sportskih građevina tako da se poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/19-01/02
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.
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Na temelju odredbe članka 26. i članka 44. st. 2. i članka 48. st. 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18) i odredbe članka 30. Statuta
Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 i Službene
novine Općine Nova Kapela br. 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na
svojoj 16. sjednici održanoj dana 9. listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Nova Kapela

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Kapela (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava
građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se
pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području
Općine Nova Kapela, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, način
povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Kapela.
Članak 2.
Na području Općine Nova Kapela obavljaju se komunalne djelatnosti, kojima se osigurava
održavanje i /ili građenje komunalne infrastrukture, kako slijedi:
-održavanje nerazvrstanih cesta,
-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
-održavanje javnih zelenih površina,
-održavanje građevina i uređaja javne namjene,
-održavanje groblja,
-održavanje čistoće javnih površina,
-održavanje javne rasvjete.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje
se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu,
uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i
prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja
elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja
sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno
održavanje cesta.
Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih
vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova
funkcionalna ispravnost.
Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se
upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih
voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i
građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih
otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje,
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prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju
oborinskih i drugih otpadnih voda.
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i
sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega
drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima,
opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe
održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se
održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina
unutar groblja.
Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina
javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih
površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i
uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u
vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje
instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za
rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 3.
Na području Općine Nova Kapela obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:
- usluge ukopa pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova.
Pod uslugama ukopa pokojnika unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop
unutar groblja u skladu s posebnim propisima.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka,
dimovoda i uređaja za loženje u građevinama
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje
i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.
Članak 4.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. i članka 3. ove Odluke, obzirom da se iste
smatraju od iznimnog značenja za Općinu Nova Kapela i njezino stanovništvo, kao
komunalne djelatnosti određuju se i:
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i
glodavaca.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 5.
Komunalne djelatnosti na području Općine Nova Kapela mogu obavljati:
- Vlastiti pogon Općine Nova Kapela,
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-

pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti.

Članak 6.
Vlastiti pogon Općine Nova Kapela obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina i uređaja javne namjene,
- održavanje groblja,
- održavanje čistoće javnih površina,
- usluge ukopa.
Vlastiti pogon Općine Nova Kapela samostalan je u obavljanju komunalnih djelatnosti
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Članak 7.
Temeljem ugovora o koncesiji na području Općine Nova Kapela mogu se obavljati
sljedeće komunalne djelatnosti:
- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 5 godina.

Članak 8.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna Općine Nova Kapela.
Članak 9.
Na sva pitanja u vezi sa koncesijama, uključujući i pitanje obračuna naknade za
koncesiju, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu na odgovarajući se
način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.

Članak 10.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Nova Kapela sljedeće
komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javne rasvjete
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može
se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 11.
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Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti iz članka 10. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog
ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.
Članak 12.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Nova Kapela
sklapa općinski načelnik Općine Nova Kapela.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg komunalnih usluga,
- način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova zaključeni
prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora u općini Nova Kapela
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 18/11 i Službene novine Općine Nova
Kapela br. 13/15).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/19-01/03
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopad 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.
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Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne Novine“ br. 19/98, 50/12,
89/17, dalje u tekstu: „Zakon o grobljima“) i na temelju članka 30. Statuta Općine Nova
Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/14 i „Službene novine
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 9.
listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKA
o grobljima na području općine Nova Kapela
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području općine Nova Kapela a posebice:
- način i uvjeti upravljanja grobljima,
- mjerila i način dodjeljivanja ili ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenski razmaci ukopa i popunjavanja grobnih mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta,
- način i uvjeti korištenja groblja,
Članak 2.
Groblja na području općine Nova Kapela su:
1. Nova Kapela
2. Siče
3. Magić Mala
4. Srednji Lipovac
5. Gornji Lipovac
6. Dragovci
7. Pavlovci
8. Stara Kapela
Članak 3.
U smislu ove Odluke, groblje čini ograničeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna
mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Pratećim građevinama smatraju se mrtvačnica, krematorij, dvorana za izlaganje na odru,
prostorije za ispraćaj umrlih i sl.
Članak 4.
Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i
ovom Odlukom, dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba
njihovi nasljednici.
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Članak 5.
Groblja na području općine Nova Kapela uređuju se i održavaju na temelju godišnjeg
programa održavanja groblja, a u skladu s dokumentacijom prostornog uređenja,
sanitarnim propisima, ovom Odlukom, te zakonskim i drugim propisima.
II.

NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 6.
Poslove upravljanja grobljima na području općine Nova Kapela obavlja Vlastiti pogon
za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Nova Kapela (dalje u tekstu: Vlastiti
pogon), a sve u skladu sa člankom 10. Zakona o grobljima.
Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i
rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji
odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o zaštiti
okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Osim navedenih poslova upravljanja, pod upravljanje grobljem podrazumijeva se i:
- poslovi naplaćivanja godišnje naknade za dodjelu i korištenje grobnim mjesta
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, kao i drugih
propisanih evidencija sukladno Zakonu,
- nadziranje korištenja objekata na grobljima,
- obavljanje ukopa,
- izrada, vođenje katastra groblja i vođenje evidencije o korisnicima grobnih mjesta
- predlaganje i planiranje razvoja i uređenja groblja na području općine Nova Kapela
- i drugi poslovi propisani Zakonom i ovom Odlukom
Članak 7.
Naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto, godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta, izdavanje potrebnih uvjerenja o korištenju grobnih mjesta
te propisivanje uvjeta i izdavanje dozvole korisnicima za zahvate na izgradnji i
rekonstrukciji nadgrobnih spomenika ili grobnica te ostale poslove obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Nova Kapela.
Članak 8.
Vlastiti pogon dužan je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba u skladu sa
odredbama Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.
Članak 9.
Vlastiti pogon dužan je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim
se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u groblju počivaju.
Vlastiti pogon mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u
stanju funkcionalne sposobnosti i na način da se ne narušava pijetet prema umrlim
osobama.
III.

MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE

Članak 10.
Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se
uređuju kao grobovi ili grobnice, te grobovi i grobnice za polaganje urni.
Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj
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posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.
Članak 11.
Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 x
200 cm, a dno groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode.
Bruto dimenzija jednog grobnog mjesta iznosi 120 cm x 250 cm.
Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.
Kod zemljanih grobova prilikom ukopa treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje
iznad lijesa. Razmak između grobnih mjesta (staze) mora iznositi najmanje 25 cm.
Veličina obiteljskih grobova određuje se po broju grobnih mjesta.
Članak 12.
Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm,
u dva stupca najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x 230 cm.
Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba
zida. Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.
Neto dimenzija za jednu urnu iznosi 50 x 50 cm, a za četiri urne 1m.
Članak 13.
Grobna mjesta se dodjeljuju prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda i
korištenja grobnih mjesta za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima
raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu groblja, na način da se u
najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.
Vlastiti pogon može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta tj. mjesta na kojima
nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koje je utvrdila da su ih korisnici napustili i
grobna mjesta koja su korisnici vratili odnosno ustupili Općini Nova Kapela kao
vlasniku groblja.
Članak 14.
Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe
zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta za života).
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik
grobnog mjesta.
Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela daje grobno mjesto na korištenje na
neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi Rješenje, kao upravni akt.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora sadržavati:
- Podatke o korisniku grobnog mjesta
- Podatke o grobnom mjestu (naziv groblja i broj grobnog mjesta),
- Iznos i obvezu plaćanja godišnje naknade za dodijeljeno grobno mjesto,
- Po potrebni druge podatke
Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije,
a rješenje o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi Uprave groblja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik kojem je izdano rješenje može izjaviti
žalbu Općinskom načelniku.
Članak 16.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji, ukoliko
korisnik grobnog mjesta da suglasnost.
Članovi obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik
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korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te
roditelji korisnika groba. Korisnik groba može pisanom izjavom dopustiti privremeni
ukop i drugim osobama na način propisan Zakonom.
Pravo korištenja grobnog mjesta između korisnika grobnog mjesta i treće osobe ustupa
se Ugovorom (kupoprodajnim ugovorom ili darovnim ugovorom).
Da bi se mogao izvršiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta trećoj osobi, za
predmetni grob treba podmiriti sve nepodmirene financijske obveze za predmetni grob
(nepodmireni dug za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i/ili nepodmireni dug nastao
neplaćanjem godišnje grobne naknade).
Članak 17.
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.
Jedinstveni upravni odjel objavit će na oglasnoj ploči groblja poziv prijašnjem korisniku
grobnog mjesta, koje se smatra napuštenim, da može raspolagati opremom i uređajem
groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik, znakove, ograda groba i sl.) nakon što
prethodno uplati dužni iznos grobne naknade za zakonskim zateznim kamatama.
Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog
Članka u roku od 90 dana od dana objave.
Ukoliko se prijašnji korisnik ni nakon 90 dana od objave na oglasnoj ploči ne pojavi,
smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Vlastiti pogon može slobodno
raspolagati.
Članak 18.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, međusobnim očitovanjem
između nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s korisnikom za vrijeme
korisnikova života, te osobe koje su od ranije upisane kao korisnici u očevidnik grobnih
mjesta.
Nasljednik grobnog mjesta dužan je Vlastitom pogonu dokazati da je grobno mjesto
naslijedio.
Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod Vlastitog
pogona zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnim knjigama.
Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije dodijeljeno rješenjem o nasljeđivanju
nekom od nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni
su međusobnim očitovanjem riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta.
Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta.
Članak 19.
Vlastiti pogon dužan je uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom
očevidniku ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu za dodjelu grobnog
mjesta ili plaćanja godišnje grobne naknade.

IV.

VREMENSKI RAZMACI UKOPA I POPUNJAVANJA GROBNIH MJESTA

Članak 20.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon 15 godina od posljednjeg ukopa
u grob, odnosno nakon proteka od 30 godina od dana ukopa u grobnicu.
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Vlastiti pogon će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku
premjestiti ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno
mjesto izrađeno za tu namjenu sukladno članku 10. ove Odluke.
V.

NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 21.
Nepoznate osobe ukapat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama,
osiguravajući pri tome dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti)
na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom
korištenja grobnih mjesta kojeg odredi Vlastiti pogon ili u zajedničku grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obaviti će se nakon što
nadležna državna tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja
prema mjesnim običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema umrlome.

VI.

ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA
Članak 22.

Groblja održava Vlastiti
pogon.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju
od otpada, održavanje prostora i građevina za obavljanje ispraćaja i smještaj umrlih do
ukopa te uzgoj i uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Pod otpadom u smislu stavka 2. ovog članka smatraju se svi materijali koji na bilo koji
način dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju, te ostaci vijenaca,
cvijeća i svijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a
korisnici grobnih mjesta su propustili ih ukloniti.
Članak 23.
Redovno održavanje groblja Vlastiti pogon obavlja u skladu s godišnjim programom
održavanja, a naročito obuhvaća sljedeće:
- održavanje građevina-mrtvačnice, spremišta, ograde (poslovi čišćenja)
- obrezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje novim nasadima
- košnja travnatih površina - Košnja i uređivanje zakorovljenih površina
- održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice od snijega
- skupljanje i odlaganje otpada do mjesta za predviđenih za to na groblju
(kontejnera)
Redovito održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava naknade za
dodjelu grobnog mjesta na korištenje, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i
iz Proračuna Općine Nova Kapela.
Članak 24.
Vlastiti pogon dužan je radnje iz članka 23. ove Odluke obavljati kontinuirano na način
da groblje bude uredno, a prostori, građevine i oprema u funkcionalnom smislu
ispravni, uredni i čisti.
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Članak 25.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se
korisnici o svom trošku.
Vlastiti pogon dužan je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane
korisnika.
Članak 26.
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 uređeno mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Vlastiti pogon
dužan je pismeno obavijestiti korisnika, a ukoliko korisnik ne postupi po opomeni,
Vlastiti pogon izvršiti će čišćenje na trošak korisnika.
Članak 27.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta
pridržavajući se Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta te ove
Odluke.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po
obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi
odobrenje od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela glede oblika i načina
izvedbe istog.
Članak 28.
O uklanjanju otpada s groblja brine Vlastiti pogon.
Vlastiti pogon dužan je na podesnim mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno
odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i slično, te odvoz i uklanjanje istog.

VII.

UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA
I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 29.
Za dodjelu i korištenje grobnih mjesta kao i pružanje grobnih usluga plaća se naknada.
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je Općini Nova Kapela
uplatiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje po donošenju Rješenja o
dodjeli grobnog mjesta na korištenje, jednokratnom uplatom.
Korisniku kojemu je dodijeljeno grobno mjesto na korištenje dužan je Općini Nova
Kapela plaćati godišnju grobnu naknadu, jedanput godišnje za tekuću kalendarsku
godinu, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća.
Obračun gore navedenih naknada i dostavu računa/uplatnica korisnicima vrši Općina
Nova Kapela.
Članak 30.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne
naknade utvrđuje Općinsko vijeće Općine Nova Kapela posebnom odlukom.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne
naknade utvrđuje se prema broju ukopnih mjesta, bez obzira na to da li je netko ukopan
ili ne.
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Članak 31.
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela donosi Rješenje o plaćanju godišnje
grobne naknade kao upravni akt s relevantnim podacima o korisniku, grobnom mjestu i
visini naknade.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik kojem je izdano rješenje može izjaviti
žalbu Općinskom načelniku.
Članak 32.
Naknadu za korištenje grobnih mjesta ne plaća se za grobove i grobnice poginulih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

VIII.

NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA

Članak 33.
Umrle osobe se u mrtvačnicu prenose u zatvorenom lijesu.
Lijes može biti drveni ili od drugog materijala, čvrst i nepropustan.
Lijes u kojem se pokojnik pokapa u izgrađenu grobnicu mora biti dvostruk, unutarnji
limeni i vanjski drveni.
Prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje obavlja se specijalnim vozilom.
Prijenos pokojnika, nakon obreda, od mrtvačnice do grobnog mjesta vrši se na
uobičajeni način (nošenjem lijesa ili prijevozom na kolicima).
Zabranjeno je obavljati posmrtni obred nad otvorenim lijesom. Za prijenos umrlog od
zaraznih bolesti primjenjuju se posebni propisi.
Članak 34.
Umrli može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i odjeven.
Niti jedan umrli ne smije biti pokopan bez dozvole za ukop izdane od mrtvozornika ili
nadležne zdravstvene ustanove.
Dozvola za ukop mora biti uručena predstavniku Vlastitog pogona prigodom predaje,
odnosno preuzimanja umrlog za pokop.
Umrli se može sahraniti najmanje 24 sata nakon smrti, u skladu s propisima o službi
pregleda pokojnika.
Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja pokojnika u mrtvačnici izdaje
sanitarna inspekcija.
Poslije izvršene sahrane unose se utvrđeni podaci u grobni očevidnik i registar umrlih.
Članak 35.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju
dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop.
Članak 36.
Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom
prijavom, u kojoj mora naznačiti slijedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave
- naručitelju ukopa
- osobne podatke o pokojniku
- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop
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- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta podatke o nasljednicima.

Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev
naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.
Članak 37.
Nakon podnošenja prijave Vlastiti pogon dužan je provjeriti podatke navedene u
prijavi, te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom odobrava
ukop na određenom grobnom mjestu.
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Jedinstveni upravni odjel općine Nova
Kapela naručitelju izdaje Rješenje o dodjeli grobnog mjesta.
Članak 38.
Vlastiti pogon nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u
postupku odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili
naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne naknade.
U slučaju iz stavka 1. Vlastiti pogon izvršiti će obračun zaostalih grobnih naknada,
predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u mogućnosti odmah
platiti, dužan je dati posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih
grobnih naknada.
Članak 39.
Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima
mogu izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nova Kapela.
U prijavi se osobito mora naznačiti:
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja radova
- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati
- izvođača radova
- opis i vrsta radova koji će se izvoditi
-

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela dužan je u roku od osam dana odobriti,
odnosno ne odobriti, izvođenje prijavljenih radova.
S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Jedinstveni upravni odjel Općine
Nova Kapela izdao odobrenje za izvođenje radova izvođaču radova na grobnom mjestu,
a po izvršenoj uplati naknade koja se plaća kod izvođenja radova.
Ukoliko Jedinstveni upravni odjel nije odobrio izvođenje, podnositelj prijave može
podnijeti prigovor Općinskom načelniku.
Visinu naknade koja se plaća za izvođenje radova utvrđuje Općinsko vijeće Općine
Nova Kapela posebnom odlukom.
Članak 40.
Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji su dužni pridržavati se odredbi o
radu na groblju a naročito:
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, u ljetnim
mjesecima od 6-20 sati, a u zimskim mjesecima od 7-16 sati, nikako za vrijeme
sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih blagdana.
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građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement , vapno i dr.) može se
držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na
način da se time ne ometaju ostali korisnici.
u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez
odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.
za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti
samo oni putovi i staze koje odredi Vlastiti pogon.
Vlastiti pogon zabraniti će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez
prethodne prijave, te koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i
izgradnju grobnih mjesta.
-

IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 41.
Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši
odredbe članka 26. i 27. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke
osobe ako krše odredbe članka 39. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke
osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz čl. 11. i 12. ove Odluke.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar Općine Nova Kapela.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.
Članak 43.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja groblja („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ broj 14/98.).
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-06/19-01/08
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (N.N. br. 19/98, 50/12, 89/17, dalje
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u tekstu: „Zakon o grobljima“) i Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 i „Službene novine Općine
Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 9. listopada
2019. godine, donijelo je
ODLUKA
o cjeniku pogrebnih usluga na grobljima na području općine Nova Kapela
Članak 1.
Usluge ispraćaja i ukopa pokojnika na grobljima na području općine Nova Kapela naplaćivati će
se prema slijedećem cjeniku:

1.

Ručni iskop groba, zatrpavanje, formiranje humka, postava znaka,
600,00 kn
slaganje vijenaca, dezinfekcijska sredstva
3.
Otvaranje poklopca grobnice, zatvaranje grobnice, fugiranje
400,00 kn
poklopca, slaganje vijenaca, dezinfekcijska sredstva, ispumpavanje
vode
4.
Pogrebni ceremonijal: prijenos pokojnika iz mrtvačnice do grobnog
500,00 kn
mjesta, spuštanje u grob, pogrebna kolica (potrebno 5 radnika)
5.
Upotreba mrtvačnice, odra, razglas / dne
150,00 kn
6.
Upotreba hladnjaka za jedan dan
100,00 kn
Za preminule osobe koje nemaju prebivalište na području općine Nova Kapela cijene se
uvećavaju za 100 %.
8.
Ekshumacija posmrtnih ostataka do 10 godina
2000,00 kn
- iz groba u grobnicu
9.
Ekshumacija posmrtnih ostataka do 10 godina
1500,00 kn
- iz grobnice u grobnicu
10. Ekshumacija posmrtnih ostataka starijih od 10 godina
1000,00 kn
- iz groba u grobnicu
11. Ekshumacija posmrtnih ostataka starijih od 10 godina
- iz grobnice u grobnicu
800,00 kn
U cijenu ekshumacije uključeno kopanje groba, otvaranje grobnice i troškovi dezinfekcije.
12. Korištenje prostorija za sudski pregled pokojnika
150,00 kn
13. Pomoć prilikom obdukcije (2 sata)
200,00 kn
14. Naknada za dodjelu jednog grobnog mjesta na korištenje
500,00 kn
- osobi koja ima prebivalište na području općine
15. Naknada za dodjelu jednog grobnog mjesta na korištenje
1000,00 kn
- osobi koja nikada nije imala prebivalište na području općine
16. Naknada za izvođenje radova na groblju
250,00 kn
- izgradnja grobnica
17. Naknada za izvođenje radova na groblju
200,00 kn
- izrada okvira, nadgrobne ploče
18. Naknada za izvođenje radova na groblju
150,00 kn
- postavljanje spomenika, popravci
Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-06/19-01/07
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela,9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne Novine“ br. 19/98, 50/12, 89/17) i
na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18),
Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKA
o godišnjoj grobnoj naknadi na području općine Nova Kapela

Članak 1.
Na svim grobljima na području općine Nova Kapela za korištenje grobnog mjesta
korisnici plaćaju godišnju grobnu naknadu.
Godišnja grobna naknada za korištenje grobnih mjesta iznosi 40,00 kn za jedno grobno
mjesto.
Članak 2.
Grobnu naknadu iz članka 1. ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o godišnjoj grobnoj naknadi
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.17/01, 20/03).

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-06/19-01/06
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o grobljima (N.N.19/98, 50/12, 89/17) i na
temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18),
Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o pravilima ponašanja na grobljima na području općine Nova Kapela

Članak 1.
Ovom se odlukom određuju pravila ponašanja na grobljima na području općine Nova
Kapela, u cilju osiguravanja nesmetanog i kontinuiranog obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja groblja.
Članak 2.
Groblje je kao komunalni objekt otvoren za posjet svaki dan od 7,00 do 20,00 sati.
Pogrebi se obavljaju radnim danom i subotom od 11,00 do 18,00 sati.
Nedjeljom i blagdanom pogrebi se u pravilu ne obavljaju.

Članak 3.
Radi očuvanja reda i mira na groblju, te pijeteta prema umrlima, zabranjeno je:
- postavljati na grobove posude za cvijeće i druge ukrase i opremu u dotrajalom,
neprikladnom i oštećenom stanju,
- kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko
grobnih mjesta,
- kretati se grobljem motornim vozilom (kamioni, automobili, traktori, motocikli ili
bicikli),
- voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar groblja,
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- pristup groblju maloj djeci mlađoj od 10 godina bez nadzora roditelja ili staratelja,
- obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
- odlaganje otpada izvan posuda postavljenih unutar groblja za tu namjenu,
- odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s grobnih mjesta,
- oštećivanje i uništavanje opreme s grobnih mjesta,
- oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, slivnika, ograda, posuda za otpad
i druge opreme groblja,
- pristup u mrtvačnicu bez odobrenja uprave groblja, odnosno bez odobrenja nadzornika
groblja u vrijeme koje nije određeno za posjete,
- zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju
potrebnog pijeteta prema mrtvima na groblju.
Članak 4.
Vlastiti pogon pozvat će korisnike grobnih mjesta koji ista ne održavaju u urednom
stanju i od kojih glede nadgrobnih spomenika može prijetiti opasnost za sigurnost i
zdravlje ljudi, a u slučaju da se isti ne odazove izvršit će na njihov račun potrebne radove
koji zahtijevaju hitnost.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-06/19-01/05
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće
Općine Nova Kapela na svojoj 16. sjednici održanoj, 09. listopada 2019.godine, donosi
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ODLUKU
o sporazumnom raskidu Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
održavanja javne rasvjeta na području općine Nova Kapela

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost načelniku za zaključenje sporazumnog raskida Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjeta na području općine Nova Kapela
Klasa:363-10/16-01/04, Ur.broj :2178/20-01-01-16-11 od 24. studenog 2016. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova
Kapela“.
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-10/16-01/04
URBROJ: 2178/20-03-19-13
Nova Kapela, 9. listopada 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić v.r.

*Izdavač: Općina Nova Kapela - Odgovorni urednik: Općinski načelnik – Ivan Šmit
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela
Tel. 035/384-015; Fax: 035/384-037; e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr
web: www.novakapela.hr
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