
 
 
 

                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GORNJA STUBICA 
              OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-02/20-01/001 
URBROJ:2113/05-01-20-1 
Gornja Stubica, __________ 2020. godine 
 
 

Temeljem članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98,50/12, i 
89/17.) i članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“  broj:28/18. ), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na ____ sjednici, 
održanoj dana   __________2020. godine, donijelo je 

 
 

Odluku 
o cijeni grobljanskih  usluga na mjesnim grobljima na području  

Općine Gornja Stubica 
 
                                                                               Točka 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene grobnih usluga koje se odnose na ukop 
pokojnika, korištenje mrtvačnice, korištenje grobnog mjesta, visina naknade za 
održavanje groblja, te druge usluge utvrđene ovom Odlukom. 
 
                                                                               Točka 2. 
 

Utvrđuje se visina grobnih naknada i cijena usluga na mjesnim grobljima Gornja 
Stubica, Sveti Matej i Dubovec  i to: 
  
I. KORIŠTENJE OBJEKTA MRTVAČNICE 
 
 1. Za građane s prebivalištem na području Općine Gornja Stubica  po danu       100,00 kn 
 2. Za građane koji nemaju prebivalište na 
     području Općine Gornja Stubica po danu                                                                    200,00 kn 
 
II. USLUGE KOPANJA, ZATRPAVANJA GROBNE JAME TE ODVOZA VIJENACA 
  a).  za osobe koje imaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica 
 
 1. Za ukop u zemljani grob                                                                                     600,00 kn 
 2. Za ukop u betonskom okviru                                                                                         700,00 kn 
 3. Za ukop dublji (po želji korisnika)                                                                               800,00 kn 
 4. Za ukop urne                                                                                                                       400,00 kn 



 5. Cijena ukopa subotom, bez obzira na vrstu ukopa iznosi                                  1.200,00 kn 
 
b.) za osobe koje nemaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica 
 
 1. Za ukop u zemljani grob                                                                                   1.000,00 kn 
 2. Za ukop u betonskom okviru                                                                                      1.400,00 kn 
 3. Za ukop dublji (po želji korisnika)                                                                            1.600,00 kn 
 4. Za ukop urne                                                                                                                       800,00 kn 
 5. Cijena ukopa subotom, bez obzira na vrstu ukopa iznosi                                  2.000,00 kn 
 
III. UKOP U GROBNICU 
 
 (bez skidanja i stavljanja ploče grobnice)                                                                      500,00 kn 
 
IV. IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZGRADNJU 
 GROBNICA I NADGROBNIH UREĐAJA 
 
 1. Izdavanje odobrenja za izgradnju obiteljske grobnice po 1m2                            150,00 kn 
 2. Izdavanje odobrenja za izgradnju, preinaku 
     ili uklanjanje nadgrobnih uređaja po 1m2                                                                     80,00 kn 
 
V. ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA NA GROBLJU 
 
1. Za zemljano  grobno mjesto za građane s prebivalištem na području 
     Općine Gornja Stubica po 1 m2                                                                                       600,00 kn 
 
2. Za zemljano  grobno mjesto za ostale građane po 1 m2                                        3.000,00 kn 
 
3. Grobno mjesto sa izgrađenim betonskim okvirom (duplo grobno mjesto 
     za 4 ukopna mjesta): 
a) za građane s prebivalištem na području Općine Gornja Stubica                     11.000,00 kn 
b) za građane koji nemaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica    20.000,00 kn 
 
 
 4. Grobno mjesto sa izgrađenim betonskim okvirom (jednostruko grobno mjesto 
     za 2 ukopna mjesta): 
a) za građane s prebivalištem na području Općine Gornja Stubica                       6.000,00 kn 
b) za građane koji nemaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica    12.000,00 kn 
 
 
VI. OSTALE USLUGE 
 
1. Ekshumacija posmrtnih ostataka 

-samo iskop i zatrpavanje grobne jame                                                             5.000,00 kn 
 

 
VII. KORIŠTENJE RASHLADNOG UREĐAJA 
 
1. Za građane s prebivalištem na području  



Općine Gornja Stubica, po danu                                                                           100,00 kn 
 

2. Za građane koji nemaju prebivalište na području 
Općine Gornja Stubica, po danu                                                                           200,00 kn 

 
VIII. VISINA GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA 
 

1. Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta 
 određuje se po m 2                                                                                                30,00 kn 
 

Točka 3. 
 

Skidanje nadgrobnih ploča nije u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odijela 
Općine Gornja Stubica i stranka prilikom sahrane dužna je o svojem trošku skinuti i 
kasnije vratiti nadgrobnu ploču. 
 

Točka 4. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni grobljanskih 

usluga na mjesnim grobljima na području Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 15/11.). 

 
                                                               Točka 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
                     
                                                                                               
      Predsjednica Općinskog vijeća 
                                                                                Đurđica Labaš, upravni pravnik 

 
 

 


