
REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/18-01/05 

URBROJ: 2133/09-01-18-01 

Generalski Stol,  __ ožujka 2018. 

 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine br. 19/98 i 50/12), članka 

137. Stavka 12 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski 

Stol br. 01/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na svojoj 05. sjednici održanoj 

dana __ ožujka 2018. godine, donijelo je 

 

O D L U K U  
o grobljima 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom uređuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na 

korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 

grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i 

način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanja otpada s groblja, te uvjeti 

upravljanja grobljem. 

 

Članak 2. 

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave načijem se 

području nalaze. 

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće 

građevine i komunalna infrastruktura. 

 

Groblja na području općine jesu: Bukovlje, Erdelj, Gorinci, Generalski Stol, Lipa, Mateško 

Selo i Mrežnički Brest. 

 

Na groblju Bukovlje ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 

naseljima: Gornje i Donje Bukovlje. 

Na groblju Erdelj ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 

Erdelj II. 

Na groblju Gorinci ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 

Gorinci, Radočaji, Skukani, Tomašići i Umol (općina Bosiljevo). 

Na groblju Generalski Stol ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 

naseljima: Generalski Stol, Goričice Dobranske, Gornji Zvečaj, Duga Gora i Erdelj I. 

Na groblju Lipa ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 

Lipa, Protulipa, Lipov Pesak, Brcković Draga, Crno Kamanje Gradište, Sarovo, Trnovo i 

Vodena Draga (općina Bosiljevo). 

Na groblju Mateško Selo ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 

naseljima: Mateško Selo. 

Na groblju Mrežnički Brest ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 

naseljima: Mrežnički Brest, Keići, Jankovo Selište, Petrunići. 

 

 

 

 



 

 

 

Članak 3. 

 

Grobljima iz članka 2. ove odluke upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski 

Stol (u daljnjem tekstu Uprava groblja). 

 

Umrlog se u pravilu ukapa na groblje koje se nalazi na području jedinice lokalne 

samouprave na kojem je umrli imao prebivalište. 

 

Umrlog se može ukapati i na groblju koje je odredio za života ili koje odredi njegova 

obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. 

 

II DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 

 

Članak 4. 

 

Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke, smatra pojedinačni grob i obiteljska grobnica. 

 

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, te o tome 

donosi rješenje. 

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 

nadležnom tijelu za komunalne poslove Karlovačke županje. Protiv rješenja nadležnog 

tijela može se pokrenuti upravni spor. 

 

Članak 5. 

 

Pojedinačni grob i obiteljski grob dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku nastale 

potrebe za ukopom. 

 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim 

osobama ili članovima obitelji radi izgradnje nadgrobnog spomenika. 

 

Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, neće se dodijeliti na 

korištenje osobi koja na groblju iz članka 2. ove odluke već koristi obiteljski grob ili 

grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima prava ukopa. 

 

Članak 6. 

 

Grobna mjesta dodjeljuju se prema položajnom planu grobnih mjesta. Položajni plan sa 

numeracijom grobnih mjesta sastavni je dio grobnog očevidnika o ukopu svih umrlih 

osoba na području Općine. 

 

Članak 7. 

 

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (korisnik 

groba i članovi njegove obitelji). 

 

Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke smatraju se supružnik korisnika, 

izvanbračni supružnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supružnici, te roditelji korisnika 

groba. 

 

Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti  ukop i drugim osobama, o čemu mora 

izvijestiti Upravu groblja. 

 



 

 

 

Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 

 

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati 

osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji. 

 

 

III   PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I 

        GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE 

 

 

Članak 8. 

 

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade 

utvrđuje se prema veličini  grobnog mjesta. 

 

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na 

korištenje. 

 

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju jedanput godišnje. 

 

Općina Generalski Stol dužna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje 

naknade. 

 

                                                        Članak 9. 

 

Kod dodjele novog grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se naknada: 

- za jednostruko grobno mjesto dimenzija do 1,20x2,40 m                          1.000,00 kn 

- za dvostruko grobno mjesto dimenzija do 2,20x2,40 m                             2.000,00 kn 

- za trostruko i veće grobno mjesto dimenzija većih od 2,20x2,40 m            3.000,00 kn. 

 

Uprava groblja dužna je dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđene 

naknade za umrle hrvatske ratne vojne invalide i za umrle hrvatske branitelje iz 

Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju 

grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi. 

 

Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta plaća se u sljedećim iznosima: 

- jednostruko grobno mjesto                           80,00 kn 

- dvostruko grobno mjesto                            120,00 kn 

- trostruko i veće grobno mjesto                    150,00 kn. 

 

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim 

i može se ponovno dodijeliti na korištenje, po proteku roka od petnaest godina od 

posljednjeg ukopa. 

 

 

IV   OBRED POKOPA 

 

                                                      Članak 10. 

 

 

Obred pokopa obavlja se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osoba koje podmiruju 

troškove ukopa. 

 



Obred pokopa obavlja se na način uobičajen mjesnim prilikama i običajima, uz 

iskazivanje poštovanja prema umrlim osobama. 

 

Na isti način ukopat će se i nepoznate osobe a troškove ukopa snosi općina Generalski 

Stol. 

 

 

V   ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 

 

Članak 11. 

 

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i otklanjanju otpada s groblja. 

                                                       

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici. Korisnici 

su dužni održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta. 

 

Natpisi na nadgrobnim spomenicima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili 

moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 

 

Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava 

urednim. 

 

Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak 

korisnika. 

 

                                                           Članak 12. 

 

Uprava groblja propisuje pravila o ponašanju na groblju. 

 

Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu prije  ulaska u 

groblje. 

 

VI   UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 

 

Članak 13. 

 

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim 

se iskazuje poštovanje prema umrlima. 

 

Uprava groblja osigurava da se grobovi grade prema položajnom planu grobnih mjesta, 

na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti 

okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 

 

Prilikom izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta dužan je pribaviti 

suglasnost Uprave groblja u pogledu oblika i načina izvedbe spomenika. 

 

Ako nema prostora na groblju, općina Generalski Stol će proširiti postojeće ili izgraditi 

novo groblje. 

 

Osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakove radove na groblju, osim ako to ne čine 

djelatnici u radnom odnosu za održavanje groblja, dužni su Upravi groblja prijaviti 

obavljanje radova, radove obavljati na način da ne dođe do oštećenja drugih spomenika 

te višak građevinskog materijala po završetku radova zbrinuti. 

 

Uprava groblja zabraniti će radove započete bez odobrenja. 

 

 



 

 

VII    KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 14. 

 

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj: 

 

- korisnik grobnog mjesta ako postupa protivno članku 11. stavku 2.ove 

odluke, 

- osoba koja se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju sukladno 

članku 12. ove odluke, 

- pravna ili fizička osoba ako postupa suprotno odredbama iz čl.13. ove 

odluke. 

 

Članak 15. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima od 

06.10.2009.godine (Glasnik br.05/09) i Odluka o izmjeni odluke o grobljima od 

22.09.2010.godine (Glasnik br.03/10)  

 

 

Članak 16. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku općine Generalski 

Stol“. 

 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                     Ivan Škrtić 

 

 

 

 


