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Temeljem članka 30. Stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

68/18., 110/18., 32/20.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 

br.35/05., 41/08.,125/11., 78/15., 29/18.), Zakona o grobljima (Narodne novine br. 19/98., 

50/12., 89/17.), Pravilnika o grobljima (Narodne novine br. 99/02.), Odluke o grobljima, 

direktor trgovačkog društva Komunalno društvo Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, 

Saša Žugečić, donosi dana 17.05.2021. godine: 

 

Opće uvjete isporuke 

pogrebnih usluga 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke pogrebnih usluga (u tekstu koji slijedi: Opći uvjeti) određuju 

se: 

1. Međusobni odnosi između isporučitelja usluga i korisnika pogrebnih usluga na groblju 

Draganić, u Draganiću, na kojima isporučitelj obavlja navedenu djelatnost; 

2. Međusobni odnosi između isporučitelja i treće osobe na svim grobljima  na kojima 

isporučitelj ne obavlja navedenu djelatnost; 

3. Prava i obveze isporučitelja usluge; 

4. Prava i obveze korisnika usluge; 

5. Prijava ukopa 

6. Osnovni tehnički uvjeti isporuke; 

7. Način obračuna i plaćanja isporuke te otklanjanje pogrešaka u obračunu; 

8. Uvjeti za ograničenje ili obustavu isporuke usluge; 

9. Uvjeti za proglašenje grobnog mjesta napuštenim; 

10. Sklapanje ugovora o isporuci komunalne usluge radi očuvanja grobnog mjesta; 

11. Neovlašteno korištenje usluga. 

 

II. ODREĐIVANJE POJMOVA 

Članak 2.  
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Izrazi koji se koriste ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o grobljima 

(Narodne novine br. 19/98., 50/12., 89/17.),  Pravilnikom o grobljima (Narodne novine br. 

99/02.), Odlukom o grobljima članak. 8 stavak 2 Odluke o upravljanju grobljem (G.K.Ž. 

11/99), članak 5., Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta (GKŽ 6/99, 38/2002, 

30/2004. i 40/2010.) i Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u obavljanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Draganić (GKŽ 6/2012) i ovim Općim uvjetima. 

1. Isporučitelj pogrebnih usluga- na području Općine Draganić, grobljem upravlja 

Komunalno društvo Draganić d.o.o, Draganići 10, 47201 Draganić, OIB96452091532 

(u tekstu koji slijedi – Isporučitelj), 

2. Korisnik grobnog mjesta- fizička osoba s pravom korištenja grobnog mjesta nakon 

dodjele grobnog mjesta na korištenje uz uvjet da ga održava i plaća godišnju grobnu 

naknadu (u tekstu koji slijedi – Korisnik), 

3. Zainteresirana osoba – srodnik po krvi u ravnoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji, srodnik 

po tazbini, bračni/izvanbračni drug, posvojenik, posvojitelj, skrbnik, štićenik, očuh, 

maćeha, pastorak, pastorka ili druga osoba povezana s Korisnikom ili osobama 

ukopanima u grobno mjesto nad kojim Korisnik ima ili je imao pravo korištenja, 

4. Vlasnik groba – vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Općina 

Draganić. Jednako tako, vlasnik grobnog mjesta je Općina Draganić. Fizičke ili pravne 

osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobne opreme, 

5. Pogrebne usluge – podrazumijevaju dodjelu grobnog mjesta na korištenje, usluge 

ukopa, prodaju izgrađenih grobnih mjesta do faze oblaganja kamenom, ekshumaciju i 

izgradnju okvira i grobnica na zahtjev Korisnika, izdavanje potvrda i prijava za 

izgradnju ili adaptaciju grobova. 

6. Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta – naknada koja se plaća za 

održavanje zajedničkih djelova groblja, 

7. Pravo korištenja – šire je od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa i raspolaganja 

grobnim mjestom, 

8. Potvrda o upisanom nositelju korištenja grobnog mjesta – potvrda koju izdaje 

Isporučitelj u svrhu provođenja ostavinskog postupka nakon smrti Korisnika grobnog 

mjesta ili radi provođenja drugog sudskog ili upravnog postupka. 

9. Groblje – ograđeni prostor zemljišta na kojem s nalaze grobna mjesta, prateće 

građevine, i komunalna infrastruktura, 

10. Grobna polja – više grobnih mjesta na određenoj površini (polja) 

11. Grobni redovi – niz grobnih redova(grobova) 

12. Bruto površina groba – neto površina grobnog mjesta uvećana za razmak između 

grobnih mjesta, 

13. Neto površina groba – parcela grobnog mjesta(groba), 

14. Nadgrobni uređaj – spomenik i pokrovna ploča 
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15. Prijava za izdavanje odobrenja za uređenje grobnog mjesta – je prijava koju podnosi 

Korisnik grobnog mjesta Isporučitelju ukoliko ima namjeru uređivati grobno mjesto, 

16. Slobodno grobno mjesto – grobno mjesto koje se može dodijeliti na korištenje 

novom korisniku neovisno o načinu na koje je isto postalo slobodno za dodjelu 

17. Napušteno grobno mjesto – grobno mjesto za koje  godišnja grobna naknada nije 

plaćena 10 godina može se staviti na prodaju, ali tek nakon proteka 15 godina od 

zadnjeg ukopa u grob, odnosno 30 godina od zadnjeg ukopa u grobnicu, osim 

grobova koji su proglašeni spomenicima kulture, kao ni grobna mjesta s posmrtnim 

ostacima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 

18. Ukop – polaganje posmrtnih ostataka u grobno mjesto, 

19. Ceremonija pogreba – posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz 

mrtvačnice, a završava ukopom u grobno mjesto, 

20. Održavanje groblja – uređenje i održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i 

ukopa umrlih, održavanje uređaja i instalacija, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje 

groblja i zbrinjavanje orpada, kao i provođenja reda na grobljima, 

21. Rješenje o nasljeđivanju – rješenje koje donosi sud ili javni bilježnik u ostavinskom 

postupki nakon smrti Korisnika grobnog mjesta, a na temelju kojeg Isporučitelj vrši 

prijenos prava korištenja grobnog mjesta s Korisnika-pokojnika, na novog Korisnika-

nasljednika, 

22. Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama – ugovor u 

pisanom obliku ovjeren kod javnog bilježnika kojim Korisnik grobnog mjesta pravo 

korištenja prenosi na treću osobu, 

23. Zahtjev o zadržavanju prava korištenja grobnog mjesta nad statusom napuštenog – 

zahtjev koji može podnijeti Korisnik Isporučitelju ili zainteresirana osoba radi 

očuvanja prijeteta pokojnika, sukladno ovim Općim uvjetima, 

24. Ugovor o isporuci komunalne usluge – ugovor koji korisnik sklapa s Isporučiteljem na 

dulji vremenski period radi očuvanja grobnog mjesta, uz jednokratnu uplatu iznosa 

godišnje grobne naknade koji je razmjeran trajanju ugovora 

25. Treća osoba – fizička ili pravna osoba za koju isporučitelj obavlja pogrebnu uslugu na 

grobljima na kojima  Isporučitelj ne obavlja grobljima sukladno Odluci o grobljima. 

 

III. ODNOSI IZMEĐU ISPORUČITELJA I KORISNIKA 

Članak 3. 

Isporuka pogrebnih usluga zaključuje se na temelju izdavanja računa za tražene usluge 

Korisniku.  

Pogrebne usluge isporučuju se na neodređeno vrijeme. 

Plaćanjem računa Korisnik u svemu prihvaća ove Opće uvjete. 
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Na zahtjev Korisnika, Isporučitelj je obvezan uručiti Korisniku Opće uvjete isporuke 

pogrebnih usluga bez naknade. 

 

Članak 4.  

 

Sve zahtjeve Korisnik može podnijeti Isporučitelju u poslovnim prostorijama Isporučitelja-

Uprave groblja, u Draganiću, Draganići 10, radnim danom od 7-15 sati.  

Korisnici račune za ispostavljene usluge uplaćuju u poslovnicama banaka, ili poštanskih 

ureda, na poslovni račun Isporučitelja, odnosno na račun IBAN, HR13240008-1190259178, 

pri Karlovačkoj banci.  

Članak 5. 

Obavljanje pogrebnih usluga na grobljima kojima ne upravlja Isporučitelj obavlja se na 

temelju zahtjeva treće osobe (fizičke ili pravne osobe), uz posmenu suglasnost općine u čijoj 

je nadležnosti groblje na kojemu se ispraćaj obavlja i važećem cjeniku za uslugu ispraćaja na 

grobljima koja nisu pod upravom Isporučitelja.  

 

IV. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA 

 

Članak 6. 

Prava i obveze isporučitelja regulirane su Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima, 

Odlukom o grobljima i ostalim pozitivnim pravnim propisima koji se primjenjuju ili mogu 

primjenjivati na ovu djelatnost. 

Članak 7. 

Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba suklandno Pravilniku o vođenju 

grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (N.N. br. 143/98.) 

Članak 8. 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti (N.N. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). 

Iskop umrlih osoba u vremenu kraćem od 10 godina od dana ukopa ne obavlja se u razdoblju 

od 01.06. do 31.08. tekuće godine.  
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Članak 9. 

Redoslijed prodaje grobnih mjesta određuje Isporučitelj. 

Članak 10. 

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobnom mjestu koju uzrokuju treće i 

nepoznate osobe.  

Za slučaj nastanka štete Isporučitelj će o tome obavijestiti Korisnika grobnog mjesta. 

Ukoliko je počinitelj štete poznat, Isporučitelj će uputiti Krisnika grobnog mjesta na 

počinitelja, a u slučaju da je štetu učinila nepoznata osoba Isporučitelj će o tome obavijestiti 

nadležnu policijsku postaju. 

 

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA 

 

Članak 11. 

Korisnik ima prava i obveze koje proizlaze iz prava korištenja, a propisane su ovim Općim 

uvjetima i pozitivnim pravnim propisima kojima se uređuju pogrebne usluge. 

Pravo korištenja grobnog mjesta može se steći dodjelom grobnog mjesta od strane 

Isporučitelja, nasljeđivanjem, ustupanjem prava na korištenje od strane Korisnika na temelju 

Ugovora o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama te ustupanjem prava 

korištenja od Isporučitelja u skladu s člankom 32. Općih uvjeta. Stjecanjem prava korištenja 

grobnog mjesta, Korisnik postaje obveznik plaćanja godišnje grobne naknade Isporučitelju.  

U slučaju promjene relevantih podataka koji utječu ili mogu utjecati na odnos između 

isporučitelja i Korisnika glede isporuke i korištenja pogrebnih usluga, što uključuje i 

eventualnu promjenu adrese Korisnika na koju se šalju računi, Korisnik je dužan posmenim 

putem obavijestiti Isporučitelja u roku od 30 dana o nastale promjene.  

Stjecanje prava korištenja grobnog mjesta nasljeđivanjem 

Članak 12. 

Korisnik koji je stekao pravo korištenja nasljeđivanjem obavezan je u roku od 30 dana, 

dostaviti Isporučitelju presliku pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju.  

Korisnik stječe pravo korištenja grobnog mjesta od dana kada je pozitivno riješen njegov 

zahtjev za pravo dodijeljivnje prava korištenja grobnog mjesta, a nakon što je dostavio 

rješenje o nasljeđivanju. 
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Ako se Rješenjem o nasljeđivanju pravo korištenja grobnog mjesta prenosi na više 

nasljednika, nasljednici su dužni međusobnom izjavom danom kod Isporučitelja dati 

Suglasnost za financijskim zaduženjem za preneseno grobno mjesto. 

Ukoliko nasljednici ne dostave izjavu i ne daju Suglasnost iz prethodnog stavka u roku od 60 

dana od pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju, Isporučitelj će samostalno odrediti nositelja  

zaduženja na način da će kao nositelja upisati prvog nasljednika navedenog u rješenju o 

nasljeđivanju. 

Izjava o nositelju zaduženja iz stavka 3. Ovog članka i određivanje nositelja zaduženja iz 

prethodnog stavka ne isključuje pravo korištenja i pravo ukopa drugih nasljednika.  

Članak 13. 

Stjecanjem prava korištenja grobnog mjesta nasljeđivanjem  Korisnik u cijelosti preuzima 

obveze svog prethodnika. 

Ako je isporučitelj vodio javnobilježnički ili sudski postupak protiv prethodnog Korisnika, a na 

temelju kojeg raspolaže pravomoćnom javnobilježničkom ili sudskom odlukom, novi Korisnik 

je obvezan podmiriti troškove postupka Isporučitelju, pripadajuće zakonske kamate na 

troškove postupka i nepodmireno dugovanje za godišnju grobnu naknadu. 

U slučaju da novi Korisnik ne podmiri dugovanje iz prethodnog stavka odmah i u cjelosti 

prilikom evidentiranja kao novog korisnika, svaku uplatu nasljednika kao novog Kokrisnika za 

godišnju grobnu naknadu, Isporučitelj će koristiti za namirenje postojećeg dugovanja prema 

zakonskom redu uračunavanja tražbina.  

Stjecanje prava korištenja grobnog mjesta ustupanjem.  

Članak 14. 

Pravo korištenja grobnog mjesta Korisnik može ustupiti trećim osobama na temelju Ugovora 

o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama ili Isporučitelju na temelju 

izjave o ustupanju prava korištenja nad grobnim mjestom u korist Isporučitelja. 

Članak 15. 

Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama(u tekstu koji 

slijedi:Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta), mora biti ovjeren kod javnog 

bilježnika.  

Korisnik koji stječe pravo korištenja na temelju Ugovora o ustupanju  prava korištenja 

grobnog mjesta dužan je u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora dostaviti Isporučitelju 

Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta iz prethodnog stavka. 
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Ako se uz ustupanje prava korištenja grobnog mjesta prenosi i vlasništvo nadgrobne opreme 

na novog Korisnika, novi korisnik je dužan Isporučitelju dostaviti uz Ugovor o ustupanju 

prava korištenja grobnog mjesta i Ugovor o prijenosu vlasništva nadgrobne opreme na tom 

grobnom mjestu. 

Prijenos prava korištenja grobnog mjesta temeljem Ugovora o ustupanju prava korištenja 

grobnog mjesta na novog Korisnika Isporučitelj  će provesti u poslovnim knjigama pod 

sljedećim uvjetima: 

- Ako je Ugovor o ustupanju prava korštenja grobnog mjesta ovjeren kod javnog 

bilježnika, 

- Ako je cjelokupno dugovanje za godišnju grobnu naknadu podmireno (kada je 

primjenjivo), 

U slučaju ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka (kada je primjenjivo), dan sklapanja 

Ugovora o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta trećim osobama smatrat će se danom 

stjecanja prava korištenja grobnog mjesta od kojeg za Korisnika nastaju prava i obveze. 

Korisnik je dužan Ugovor  o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta dostaviti Isporučitelju 

u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa kod javnog bilježnika.  

Ako Korisnik ne dostavi Ugovor u roku navedenom u prethodnom stavku, danom stjecanja 

prava korištenja grobnog mjesta smatrat će se dan kada je Isporučitelju dostavljen Ugovor o 

ustupanju prava korištenja grobnog mjesta. 

Ako za grobno mjesto koje Korisnik ustupa novom Korisniku postoji dugovanje za godišnju 

grobnu naknadu, a Isporučitelj raspolaže pravomoćnim rješenjem suda ili javnog bilježnika ili 

je u tijeku javnobilježnički li sudski postupak protiv prethodnog Korisnika, zbog navedenog 

dugovanja, Isporučitelj će obustaviti navedene postupke protiv prethodnog Korisnika tek 

nakon podmirenja cjelokupnog dugovanja koje uključuje plaćanje glavnice, troškova 

postupka i pripiadajućih zakonskih zateznih kamata. 

Članak 16. 

Korisnik može ustupiti pravo krištenja Isporučitelju Izjavom o ustupanju prava korištenja nad 

grobnim mjestom u korist Isporučitelja (u tekstu koji slijedi: Izjava). 

Izjava je standardizirani obrazac koji Korisnik ispunjava kod Isporučitelja, predaje 

Isporučitelju u poslovnim prostorijama Uprave groblja.  

Izjavom Korisnik bez naknade ustupa pravo korištenja grobnog mjesta Isporučitelju. 

Korisnik Izjavom, može ustupiti i pravo vlasništva nadgrobne opreme kada ista postoji na 

grobnom mjestu.  
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Ako Korisnik ne ustupi pravo vlasništva nadrobne opreme sukladno prethodnom stavku, 

Isporučitelj će pozvati Korisnika pismenim putem da u roku od 15 dana od zaprimanja poziva 

ukloni nadgrobnu opremu.  

Ukoliko Korisnik ne postupi sukladno pozivu Isporučitelja i u roku iz prethodnog stavka, 

smatrat će se da ustupa Isporučitelju i pravo vlasništva nadgrobne opreme. 

Ako za grobno mjesto koje Korisnik ustupa Isporučitelju postoji dugovanje za godišnju 

grobnu naknadu, a nije pokrenut javnobiljžnički ili sudski postupak, Korisnik se više neće 

smatrati obveznikom plaćanja za isto, a postojeće dugovanje će se odlukom Uprave 

Isporučitelja otpisati sa šifre ustupljenog grobnog mjesta. 

Ako za grobno mjesto koje Korisnik ustupa Isporučitelju postoji dugovanje za godišnju 

grobnu naknadu, a Isporučitelj raspolaže ovršnom ispravom protiv Korisnika zbog navedenog 

dugovanja, Isporučitelj će obustaviti sudski postupak protiv Korisnika i odlukom Uprave 

Isporučitelja otpisati će se cjelokupno dugovanje Korisnika.  

Grobno mjesto za koje je pravo korištenja Korisnik ustupio Isporučitelju, Isporučitelj će uvesti 

u pogrebnu evidenciju pod kategoriju slobodnih grobnih mjesta.  

Za sva ustupljena grobna mjesta obaviti će se procjena prije uvrštenja u kategoriju slobodnih 

grobnih mjesta. 

Članak 17. 

Korisnik je dužan održavati grobno mjesto, sukladno članku 13. Odluke o grobljima.  

 

VI. PRIJAVA UKOPA 

 

Prijava za ukop može se podnijeti Isporučitelju radnim danom: 

1. Od 7:00 do 15:00 sati na broj fiksnog/mobilnog telefona Uprave groblja koji je 

objavljen na internetskim stranicama Isporučitelja,  

2. Nakon 15:00 sati na broj mobilnog uređaja dežurnog djelatnika koji je objavljen na 

internetskim stranicama Isporučitelja, 

3. Osobnim dolaskom u poslovne prostorije Isporučitelja na adresu Draganići 10, 47201 

Draganić od 7-15 sati. 

4. Prijava za ukop može se podnijeti Isporučitelju subotom, nedjeljom, i blagdanom od 

7:00 do 22:00 sata na broj mobilnog telefona dežurnog radnika koji je objavljen na 

internetskim stranicama Isporučitelja.  
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Temeljem svih prijava zaprimljenih do 15:00 sati radnog dana, pogreb će se obaviti slijedećeg 

radnog dana. Iznimno, za prijave koje se zaprime petkom iza 15:00 sati, vikendom i u 

neradne dane i blagdane, pogreb će se obaviti prvog radnog dana nakon prijave, ukoliko to 

trenutne okolnosti dozvoljavaju, odnosno prvi slobodni radni dan.  

Ukoliko postoje opravdani razlozi pogreb će se obaviti i na dan koji odredi Isporučitelj, u 

skladu s pozitivnim pravnim propisima.  

Ukoliko je pokojnik preminuo od posljedica zaraznih bolesti, svi sudionici ceremonije 

pogreba dužni su se pridržavati nužnih epidemioloških mjera o sprečavanju širenja zaraznih 

bolesti i onih mjera koje odredi Isporučitelj. 

U slučaju nepridržavanja nužnih epidemioloških mjera Isporučitelj ima pravo sa ceremonije 

pogreba udaljiti osobe koje se ne pridržavaju spomenutih mjera. 

Članak 19. 

Pojedinosti vezane uz pogreb (lokacija grobnog mjesta, način ukopa), ugovaraju se s 

Isporučiteljem  dan prije pogreba ili na dan pogreba u radnom vremenu od 7:00 do 8:00 sati. 

Vrijeme pogreba određuje se prema redu najave.  

Članak 20. 

Ukoliko se ukop obavlja u grobnicu, Korisnik odnosno osoba koja ugovara ukop dužna je 

osigurati dvostruki lijes, unutarnji limeni (zapečaćen), a vanjski drveni. 

Ukoliko se obavlja ukop pokojnika koji je preminuo uslijed zaraznih bolesti, ukop se obavlja 

tako da se osigura dvostruki lijes, unutarnji limeni (zapečaćen), a vanjski drveni.  

 

VII. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE, PLAĆANJA I 

OTKLANJANJA POGREŠAKA U OBRAČUNU. 

 

Članak 21. 

Način obračuna naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje kao i godišnje grobne 

naknade utvrđen je Odlukom  o upravljanju grobljem (G.K.Ž. 11/99), i Odlukom o visini 

grobne naknade Općinskog vijeća Općine Draganić(GKŽ 6/99, 38/2002, 30/2004. i 40/2010.), 

Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Draganić (GKŽ 6/2012). 

Cijene pogrebnih usluga utvrđene su važećim Cjenikom pogrebnih usluga na koje suglasnost 

daje Načelnik općine Draganić. 
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Članak 22. 

Korisnik plaća pogrebnu uslugu ovisno o vrsti pogrebne usluge. 

Naknadu za dodjelu grobnog mjesta, godišnju grobnu naknadu za godinu u kojoj mu se 

dodjeljuje grobno mjesto, usluge ukopa i ostale naknade, Korisnik plaća na osnovi 

ispostavljenog računa Isporučitelja na dan izdavanja računa. 

Godišnju grobnu naknadu  za naredne godine za vrijeme trajanja prava korištenja grobnog 

mjesta, plaća Korisnik odnosno njegov Nasljednik u jednom obroku na osnovi ispostavljene 

uplatnice Isporučitelja, s dospijećem naplate do kraja tekuće godine, odnosno do 

31.12.2021. godine. 

Račun za obavljenu pogrebnu uslugu ili uplatnica sadrži podatke o Isporučitelju, o Korisniku, 

vrsti pogrebne usluge te cijenu usluge prema Cjeniku pogrebnih usluga. 

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu grobnu uslugu, Korisnik je dužan o tome 

odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dostave računa ili uplatnice, izvijestiti 

Isporučitelja. 

VIII. OSNOVNI TEHNIČKI UVJETI IZGRADNJE I PRODAJE 

GROBOVA 

Članak 24. 

Na polju I,II,III,IV,V i VI, na groblju Draganić, u Draganiću, grobna mjesta pripadaju Općini 

Draganić, kojima Isporučitelj raspolaže te u ime Općine prodaje Korisnicima. 

Jednostruko grobno mjesto, dvostruko grobno mjesto, višestruko grobno mjesto, grobno 

mjesto za urne te grobnice. 

Grobovi iz članka 24. Stavka 2, prodaju se prema redoslijedu dolaska zainteresirane osobe i 

prema redoslijedu grobova u grobnom redu. 

U slučaju da više osoba istovremeno iskaže interes za kupnju istog grobnog mjesta, Uprava 

groblja zadržava pravo održati javno nadmetanje (licitaciju). 

Dimenzije grobova na groblju Draganić 

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 grobnog mjesta iznosi najmanje 120–150 x 250–300 cm. 
Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm. 
Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa. 
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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 1 m. 
Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m. 
Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi kao prilazna staza. 
Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m. 
Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 
8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%. 
 

Članak 25. 

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne 

osjećaje niti na bilo koji način povrijediti pokojnu osobu.  

Članak 26.  

Na groblju u Draganiću, Isporučitelj prodaje grobna mjesta iz članka 24. Stavka 2., ili 

napuštena grobna mjesta u obliku izgrađenog zemljišta ili s postojećim nadgobnim  

uređajem prema odlukama Isporučitelja. 

 

IX. UVJETI ZA OGRANIČENJE ILI OBUSTAVU ISPORUKE USLUGE 

 

Korisniku nije dozvoljeno oko grobnog mjesta postavljati klupe. 

Korisniku nije dozvoljeno saditi biljni materijal bez predhodne konzultacije s Isporučiteljem. 

Ukoliko Korisnik postupa protivno ovim odredbama, Isporučitelj ima pravo ukloniti sve što je 

postavljeno, odnosno posađeno bez dozvole ili prethodnih konzultacija.  

Članak 27. 

Korisnik grobnog mjesta obvezan je pravodobno prijaviti i ispuniti Prijavu za uređenje 

grobnog mjesta ili adaptaciju grobnog mjesta ukoliko ima namjeru obaviti bilo kakve 

promjene na uređenju grobnog mjesta, uključujući i gravuru grobnog mjesta. 

Poslovođa groblja dopustiti će izvođenje radova na temelju prijave druge zainteresirane 

osobe, ako ista priloži pismenu punomoć Korisnika grobnog mjesta ovjerenu kod javnog 

bilježnika.  
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Uprava groblja može zatražiti uklanjanje postavljene opreme ili uređaja groba koji su 

izgrađeni bez prijave, a izvođaču se izdati pismeno upozorenje ili zabranu obavljanja 

djelatnosti na groblju u slučaju ponovnog izvođenja radova bez prijave.  

Članak 28. 

Sukladno odredbama Zakona o grobljima, Pravilinikom o grobljima, Odlukom o grobljima, 

Isporučitelj propisuje Uvjete za izvođenje radova na grobljima: 

1. Izvođač radova (klesar), dužan je proje početka radova na groblju podnijeti prijavu, 

kod poslovođe groblja.  

2. Izvođač radova dužan je po završetku radova zajedno s poslovođom groblja obaviti 

kontrolu nad izvršenim radovima.  

3. Izvođač radova se obvezuje da će radove izvoditi točno prema uputama dobivenim 

od strane poslovođe groblja te u skladu s pravilima struke, da će voditi računa o 

skladu, odnosno estetskom izgledu grobnog mjesta  i njegove okoline.  

4. Radovi se moraju izvoditi na način da se u najvećoj mjeri očuva mir i dostojanstvo na 

groblju. 

5. Materijal za izvođenje radova(cement, pijesak, šljunak, mješalica), mora se nalaziti na 

kamionu, dok se radne operacije (miješanje betona), mogu obavljati na prostoru 

parkirališta ispod groblja. Sav otpadni materijal nastao tokom procesa isključiva je 

briga izvođača radova, koji nakon radova otpadni materijal mora zbrinuti na 

adekvatan način, a prostore koje je koristio pri procesu, mora ostaviti čistim.  

6. Pranje strojeva i alata strogo je zabranjeno prati na groblju, niti na slavini na groblju.  

7. Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju mogu se koristiti 

samo oni putevi i staze koje odredi Isporučitelj, a u groblje može ulaziti samo kamion 

najveće dopuštene mase do 3.5 tone.  

8. Radovi se mogu obavljati radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 7-17 

sati uz obvezan prekid radova za vrijeme trajanja sprovoda odnosno do 12:00 sati.  

9. Zabranjuju se radovi na groblju u dane blagdana, a osobito za vrijeme blagdana Svih 

Svetih, kad se radovi zabranjuju od 25.10. do 01.11. tekuće godine.  

10. Na dan izvođenja radova Izvođač radova dužan je javiti se Isporučitelju kako bi dobio 

informaciju o broju i lokaciji ukopa na taj dan zbog obaveznog i pravovremenog 

prekida radova.  

11. Ako Izvođač radova uz sebe nema odobrenje za uređenje Isporučitelj ima pravo 

prekinuti radove i Izvođača radova udaljiti sa groblja i odrediti mu zabranu radova u 

trajanju od 1, 3 ili 6 mjeseci. 

 

X. PROGLAŠENJE GROBNOG MJESTA NAPUŠTENIM 
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Članak 29. 

Grobno mjesto smatra se napuštenim ex lege kada godišnja grobna naknada nije plaćena 

10 godina.  

Nastupom okolnosti iz prethodnog stavka prestaje pravo korištenja grobnog mjesta 

Korisnika. 

Članak 30. 

Isporučitelj je dužan u roku od 30 dana nakon ispunjenja uvjeta iz čl.29. st. 1, donijeti 

Odluku o proglašenju grobnog mjesta napuštenim. 

Članak 31. 

Korisnik kojem je ex lege prestalo pravo korištenja grobnog mjesta može podnijeti 

Isporučitelju Zahtjev za zadržavanje prava korištenja grobnog mjesta koje se smatra 

napuštenim (utekstu koji slijedi: Zahtjev za zadržavanje prava korištenja) neovisno o 

ukopima u grobno mjesto.  

Zahtjev za zadržavanje tog prava korištenja može se podnijeti do donošenja odluke 

Isporučitelja o prodaji tog grobnog mjesta ili isteka roka od 90 dana koji teče od dana 

donošenja Odluke Isporučitelja o prekopu grobnog mjesta. 

Ako Korisnik podnese Zahtjev za zadržavanje prava korištenja u roku iz stavka 2. Ovog 

članka, Isporučitelj će isti prihvatiti ako Korisnik podmiri odmah cjelokupno dugovanje za 

godišnju grobnu naknadu sa zakonskim zateznim kamatama i eventualnim troškovima 

postupka.  

Zahtjev za zadržavanje prava Korisnika, mogu podnijeti i zainteresirane osobe sukladno 

ovim Općim uvjetima, a koje dokažu intres za očuvanje pijeteta pokojnika ukopanih u to 

grobno mjesto. 

Isporučitelj će prihvatiti Zahtjev za ustupanje prava korištenja zainteresirane osobe iz 

prethodnog stavka, ako ista odmah podmiri cjelokupno dugovanje za godišnju grobnu 

naknadu za zakonskim zateznim kamatama i eventualnim troškovima postupka. 

U slučaju da uz Korisnika više zainteresiranih osoba podnese Zahtjev za zadržavanje 

prava korištenja, Isporučitelj će prednost dati Korisniku iz stavak 1. Uz uvjet iz stavka 4. 

Ovog članka.  

U slučaju da više zainteresiranih osoba podnese Zahtjev za ustupanje prava korištenja, 

isporučitelj će prihvatiti Zahtjev one zainteresirane osobe koja podmiri cjelokupno 

dugovanje za godišnju grobnu naknadu sa zakonskim zateznim kamatama i eventualnim 

troškovima postupka.  
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Korisniku iz stavka 1 i zainteresiranoj osobi iz stavka 4 ovog prethodnog članka prestaje 

pravo na podnošenje Zahtjeva za zadržavanje prava korištenja grobnog mjesta danom 

donošenja Odluke Isporučitelja o prodaji tog grobnog mjesta ili protekom roka od 90 

dana od dana objave Odluke o prekopu napuštenih grobnih mjesta u javnom glasilu. 

U slučaju iz prethodnog stavka, osobe iz prethodnog stavka mogu steći pravo korištenja 

grobnog mjesta koje je prethodno proglašeno napušteno samo pod uvjetima javnog 

natječaja za prodaju grobnog mjesta. 

XI. OČUVANJE GROBNOG MJESTA 

 

Članak 32.  

Korisnik može s Isporučiteljem sklopiti Ugovor o isporuci komunalne usluga radi očuvanja 

grobnog mjesta. 

Ugovor o isporuci komunalne usluge sklapa se na dulje vremensko razdoblje.  

Obvezni sadržaj ugovora čine: 

- Podaci ugovornih stranaka 

- Vremensko razdoblje na koje se ugovor sklapa, 

- Iznos godišnje grobne naknade koji će Korisnik platiti isporučitelju, 

- Svrha sklapanja ugovora,  

- Prava i obveze Isporučitelja i Korisnika, 

- Podaci o osobi koja će vršiti kontrolu knjiženja, 

- Podaci novog Korisnika grobnog mjesta, u slučaju smrti Korisnika, prestanak 

ugovornih obveza. 

Korisnik je dužan prilikom sklapanja Ugovora platiti Isporučitelju najmanje iznos godišnje 

grobne naknade sukladno ugovorenom vremenskom razdoblju. 

Na temelju uplate Korisnika iz prethodnog stavka, Isporučitelj će svake godine zatvarati 

tekuće dugovanje Korisnika za godišnju grobnu naknadu sukladno važećoj visini godišnje 

grobne naknade, sve do iskorištenja uplaćenih novčanih sredstava. 

Svaku promjenu koja može utjecati  na odnose između ugovornih strana, Korisnik je dužan 

obavijestiti Isporučitelja radi sklapanja aneksa Ugovora o isporuci komunalne usluge.  

 

XII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE USLUGA 
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