
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA     

                Općinsko vijeće  

 

KLASA:021-05/20-01/5 

URBROJ: 238/40-02-20- 

Dubravica, 15. rujna 2020. godine 

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12, 89/17), 

Pravilnika o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02), članka 2. stavka 1. i 2., članka 31. stavka 2. 

Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) i članka 21. 

Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2020) Općinsko vijeće Općine 

Dubravica na svojoj 28. sjednici održanoj dana 15. rujna 2020. godine donosi  

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke  o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica 

Članak 1. 

      Ovom se Odlukom mijenja članak 1. Odluke o upravljanju grobljem na području Općine 

Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 3/14) na način da se iza alineje „način i uvjeti 

korištenja groblja“ dodaje nova alineja koja glasi: „prekršajne odredbe“ 

Članak 2. 

      Ovom se Odlukom mijenja članak 31. stavak 2. koji glasi: 

„Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, komunalni redar Općine 

Dubravica dužan je pisano opomenuti korisnika, a ukoliko takav korisnik ne postupi po opomeni, 

izdati će rješenje o novčanoj kazni sukladno prekršajnim odredbama propisanim ovom Odlukom“. 

 

Članak 3. 

      Ovom se Odlukom mijenja članak 53. koji glasi: 

„Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi općinski načelnik i komunalni redar Općine 

Dubravica. 

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na 

drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za pridržavanje odredbi propisane 

ovom Odlukom. 

Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog stavka ovog članka može se izjaviti žalba općinskom 

načelniku Općine Dubravica.“ 

 

Članak 4. 

Ovom se Odlukom iza članka 53. dodaje naslov koji glasi: 

„X. PREKRŠAJNE ODREDBE“ 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=380
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=381
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=607
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=14151
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18795
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35939


 

Ovom se Odlukom iza članka 53. te iza dodanog novog naslova iz prethodnog stavka ovog 

članka, dodaje novi članak 54. koji glasi: 

„Na temelju članka 33. stavka 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona za prekršaj propisan člankom 31. ove 

Odluke: 

novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - pravna osoba 

ako ne održava red i čistoću grobnog mjesta, 

novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - fizička osoba 

obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina 

obrta ili druge samostalne djelatnosti ako ne održava red i čistoću grobnog mjesta 

novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - fizička osoba ako 

ne održava red i čistoću grobnog mjesta. 

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odredbama ove Odluke prihod su proračuna 

Općine Dubravica.“ 

 

 

Članak 5. 

Ovom se Odlukom iza novog članka 54. mijenja naslov koji glasi: 

„XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ 

Članak 6. 

Članak 54. i članak 55. postaju članci 55. i 56. 

Ostale odredbe Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica ostaju 

nepromijenjene. 

 

 

Članak 7. 

      Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica 

stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica. 

 

             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA 

                                                       Predsjednik Ivica Stiperski 


