
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA      

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Općinsko vijeće  

 

KLASA: 021-05/20-01/7 

URBROJ: 238/40-02-20-7 

Dubravica, 13. studeni 2020. godine 

 
 Na temelju članka 10. stavka 2., članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“ 

broj 19/98, 50/12, 89/17), članka 7. i 9. Odluke o upravljanju grobljem na području Općine 

Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/14) i članka 21. Statuta Općine 

Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 01/2020) Općinsko vijeće Općine 

Dubravica na svojoj 30. sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine donosi 

 

ODLUKU  

o visini naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje  

i visini godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta 

na NOVOM mjesnom groblju u Rozgi 

 

 

                                                        Članak 1.  

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na 

korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, a sve sukladno Glavnom projektu proširenja 

mjesnog groblja Općine Dubravica na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica. 

 

Članak 2.  

 

Visina naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju 

u Rozgi iz članka 1. ove Odluke iznosi: 

  

1. za korisnika sa prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica: 

 

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,  

dimenzija 120x250cm………………… 9.000,00 kn 

 

- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,  

dimenzija 180x280cm………………… 11.000,00 kn 

 

- JEDNOSTRUKA GROBNICA,  

dimenzija 120x250cm………………… 7.000,00 kn 

 

- DVOSTRUKA GROBNICA, 

dimenzija 180x280cm………………… 9.000,00 kn 

 

- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA, 

dimenzija 250x280cm………………… 11.000,00 kn 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19351
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19353
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19355


 

 

 

 

2. za korisnika sa prebivalištem/boravištem izvan područja Općine Dubravica: 

 

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,  

dimenzija 120x250cm………………… 13.000,00 kn 

 

- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,  

dimenzija 180x280cm………………… 15.000,00 kn 

 

- JEDNOSTRUKA GROBNICA,  

dimenzija 120x250cm………………… 11.000,00 kn 

 

- DVOSTRUKA GROBNICA, 

dimenzija 180x280cm………………… 13.000,00 kn 

 

- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA, 

dimenzija 250x280cm………………… 15.000,00 kn 

 

Članak 3.  

Trošak radova izrade betonskih okvira zemljanih (jednostrukih i dvostrukih) grobova 

obvezuje se podmiriti Općina Dubravica, dok se trošak radova izrade betonskih okvira grobnice 

obvezuje podmiriti korisnik kojemu će se dodijeliti grobno mjesto na korištenje. 

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno Glavnom projektu proširenja mjesnog groblja 

Općine Dubravica na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica (Z.O.P.: 0106/11-12-GP). 

Prije izvođenja radova izrade betonskih okvira grobnice korisnik mora ishoditi odobrenje 

za dozvolu za gradnju Općine Dubravica glede oblika i načina izvođenja radova. 

Za slučaj da se utvrdi korisnikova povreda prethodnog stavka ovog članka, Općina 

Dubravica narediti će uklanjanje povrede u roku od 8 dana, a za slučaj da se to ne učini, povreda 

će se ukloniti na račun korisnika. 

Nova grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje obzirom na raspoloživost dostupnih 

grobnih mjesta na novom groblju u Rozgi, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, na 

način da se u najvećoj mjeri nastoje usvojiti želje korisnika te prema raspoloživim mjestima. 

Prednost za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje imaju osobe s 

prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica i ako se radi o hitnom slučaju, o čemu 

odlučuje općinski načelnik. 

O dodjeli grobnog mjesta na korištenje sklopiti će se Ugovor.  

Nakon sklapanja Ugovora korisnik se upisuje u Grobni očevidnik i grobnu evidenciju 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica te danom upisa postaje korisnik grobnog 

mjesta. 

Općina Dubravica dužna je uskratiti upis novog korisnika grobnog mjesta u Grobni 

očevidnik i grobnu evidenciju, odnosno neće sklapati Ugovor, ukoliko novi korisnik nije 

podmirio svoja dugovanja prema Općini Dubravica. 

 

Članak 4. 

Ovom se Odlukom utvrđuje visina godišnje grobne naknade za korištenje novih 

grobnih mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi. 

 

Članak 5. 

Visina godišnje grobne naknade za korištenje novih grobnih mjesta na novom 

mjesnom groblju u Rozgi iznosi 30 kn/m2. 

 



 

 

Godišnja grobna naknada za korištenje novih grobnih mjesta iz prethodnog stavka ovog 

članka plaća se temeljem Rješenja koje za svakog pojedinog korisnika donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Dubravica. 

 

Članak 6. 

Za sva ostala pitanja primjenjuju se odredbe Odluke o upravljanju grobljem na području 

Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/14), odredbe Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica 

(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 06/2020) te odredbe Odluke o utvrđivanju cijene 

usluga na groblju u Rozgi (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 07/2019), 

 

Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Dubravica. 

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA 

          Predsjednik Ivica Stiperski 

        

  


