
Na temelju ĉlanka 18. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98) i ĉlanka 

11. Statuta općine Ribnik (“Glasnik Karlovaĉke ţupanije” broj 16/97) Općinsko 

vijeće općine Ribnik na svojoj 15. sjednici odrţanoj 08. travnja  1999. godine, 

donosi 

 

 

ODLUKU 

o grobljima 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom se odlukom ureĊuju mjerila i naĉin 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 naĉin ukopa nepoznatih osoba, odrţavanje groblja i uklanjanja 

otpada s groblja, te uvjeti upravljanja grobljem. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Groblja na podruĉju općine jesu: Lipnik i Gornja Stranica. 

 

Na groblju Lipnik ukapaju se umrli koji imaju prebivalište u selima Griĉe, 

Jarnevići, Lipnik, Ravnica, Ribnik, Skradsko Selo, Sopĉić Vrh, Veselići i 

Drenovica Lipniĉka u općini Ribnik.   

 

Iz općine Ţakanje ukapaju se na groblju Lipnik umrli koji imaju prebivalište u 

selima: Jadrići, Stankovci, Mošanci, Sraĉak, Ertić, Velika Paka i Mala Paka. 

 

Na groblju Gornja Stranica ukapaju se umrli koji imaju prebivalište u selima: 

Donja Stranica, Gorica Lipniĉka, Gornja Stranica, Gornji Goli Vrh Lipniĉki, 

Jasenovica, Martinski Vrh i Novaki Lipniĉki. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Grobljima iz ĉlanka 2. ove odluke upravlja općina Ribnik. 

 

Ĉlanak 4. 

 

Na grobljima iz ĉlanka 2. ove odluke, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na 

podruĉju općine Ribnik i sela Jadrići, Stankovci, Mošanci, Sraĉak, Ertić, Velika 

Paka i Mala Paka iz općine Ţakanje. 

 



Umrlog se moţe ukapati na groblju koje je on odredio za ţivota ili koje odredi 

njegova obitelj, odnosno osobe koje su duţne skrbiti o njegovu ukopu. 

 

Umrlog se takoĊer moţe ukopati izvan groblja na prigodnom mjestu uz groblje ako 

je takova osoba za vrijeme svog ţivota imala posebno znaĉajnu ulogu za općinu. 

 

Odobrenje iz ĉlanka 4. stavak 4. daje upravno tijelo jedinice lokalne uprave 

nadleţno za komunalne poslove uz prethodno mišljenje tijela lokalne uprave za 

poslove zdravstva. 

 

Odobrenje nije potrebno traţiti za ukop crkvenih dostajanstvenika u kripte crkve. 

 

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA 

KORIŠTENJE 

 

Ĉlanak 5. 

 

Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke, smatra pojedinaĉni grob, obiteljski 

grob i grobnica. 

 

Ĉlanak 6. 

 

Općina Ribnik daje grobno mjesto na korištenje na neodreĊeno vrijeme, te o tome 

donosi rješenje. 

 

U davanju na korištenje grobnog mjesta ne moţe biti diskriminacije u pogledu 

nacionalnosti i vjeroispovijesti. 

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog ĉlanka zainteresirana osoba moţe izjaviti ţalbu 

nadleţnom tijelu općine za komunalne poslove. Protiv rješenja nadleţnog tijela 

lokalne samouprave moţe se pokrenuti upravni spor. 

 

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada općini Ribnik. 

 

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu općini 

Ribnik. 

 

Ĉlanak 7. 

 

Pojedinaĉni grob i obiteljski grob dodjeljuje se na korištenje, u pravilu, u ĉasu 

nastale potrebe za ukopom. 

 

Pojedinaĉni grob ili obiteljski grob moţe se dodjeliti i prije ukopa zainteresiranim 

osobama ili ĉlanovima obitelji ako se namjerava graditi grobnica, kapelica ili 

odgovarajući spomenik. 

 



Pojedinaĉni grob i obiteljski grob, u sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka, neće se 

dodjeliti na korištenje osobi koja na groblju iz ĉlanka 2 ove odluke već koristi 

obiteljski grob ili grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa. 

 

Ĉlanak 8. 

 

Grobna mjesta na kojima je sagraĊen nadgrobni ureĊaj, odnosno, ona koja su 

sagraĊena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, 

prikupljanja ponuda ili natjeĉaja. 

 

Općina Ribnik odluĉuje o dodjeli grobnih mjesta iz stavka 1 ovog ĉlanka. 

 

Ĉlanak 9. 

 

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

groba i ĉlanovi obitelji). 

 

Ĉlanovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke, smatraju se supruţnik 

korisnika, izvanbraĉni supruţnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supruţnici, te 

roditelji korisnika groba. 

 

Korisnik groba moţe pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim 

osobama. 

 

Korisnik grobnice moţe za vrijeme ţivota pismenom izjavom kod javnog 

biljeţnika, nakon svoje smrti, dopustiti korištenje grobnice osobama koje su vodile 

skrb o njemu i koje će brinuti o grobnici i uplaćivati grobnu naknadu. 

 

Ĉlanak 10. 

 

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

 

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeĊivanju grobnog mjesta u njega se mogu 

ukapati osobe koje su u ĉasu smrti korisnika groba bili ĉlanovi njegove obitelji. 

 

Ĉlanak 11. 

 

Korisnik grobnog mjesta moţe ustupiti korištenje grobnog mjesta ako na jednom 

od groblja iz ĉlanka 2 ove odluke ima na korištenju drugo grobno mjesto ili ako 

korištenje grobnog mjesta koje se ustupa ima više osoba ili ako nema prijavljeno 

prebivalište na podruĉju općine Ribnik. 

 

Korištenje grobnog mjesta moţe se ustupiti trećoj osobi koja nema korištenje 

grobnog mjesta na jednom od groblja iz ĉlanka 2 ove odluke ili ga ima, ali je 

popunjeno. 

 



Ĉlanak 12. 

 

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, 

u smislu ove odluke, ne smatraju ĉlanovima obitelji korisnika groba, potrebna je 

suglasnost svih korisnika groba. 

 

 

III. PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I 

GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE 

 

 

Ĉlanak 13. 

 

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne 

naknade utvrĊuje općina Ribnik. 

 

Visina naknade iz stavka 1 ovog ĉlanka mora biti prihvatljiva prema mjesnim 

prilikama i podlijeţe kontroli cijena. 

 

Nadleţno tijelo jedinice lokalne samouprave moţe pored mjerila iz ĉlanka 14 ove 

odluke odrediti i okvire u kojima se mogu kretati cijene grobnih naknada. 

 

Ĉlanak 14. 

 

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrĊuje se prema:  

  - veliĉini grobnog mjesta 

 

Ĉlanak 15. 

 

Visina godišnje grobne naknade utvrĊuje se prema mjerilima iz ĉlanka 14 ove 

odluke. 

 

Ĉlanak 16. 

 

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

korištenje. 

 

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju, u pravilu, dva puta godišnje. 

 

Općina Ribnik duţna je korisniku groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade. 

 

 

 

 

 

 



IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA 

 

Ĉlanak 17. 

 

Ukop u popunjeno grobno mjesto moţe se obaviti nakon proteka 15 godina od 

posljednjeg ukopa. 

 

Ako je grobnica za polaganje lijesova sagraĊena u više razina, grobno se mjesto 

smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop moţe obaviti nakon 

proteka trideset godina od posljednjeg ukopa. 

 

Ĉlanak 18. 

 

Obred pogreba obavlja se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja 

podmiruje troškove ukopa. 

 

Na obredu ukopa ne smiju se izazivati nacionalne i vjerske netrpeljivosti izmeĊu 

graĊana Republike Hrvatske. 

 

V. ODRŢAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 

 

Ĉlanak 19. 

 

Općina Ribnik vodi brigu o odrţavanju groblja i otklanjanju otpadaka s groblja. 

 

Ĉlanak 20. 

 

Groblje mora biti ograĊeno i odrţavano tako da uvijek bude ĉisto i uredno. 

 

Ĉlanak 21. 

 

Pogrebi se obavljaju od 9 do 18 sati. 

 

Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom. 

 

Pogrebi će se obavljati i nedjeljom i blagdanom do izgradnje mrtvaĉnice. 

 

Ĉlanak 22. 

 

Korisnik groblja duţan je grobno mjesto i prostor oko njega odrţavati urednim. 

 

Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje. 

 

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeĊati niĉije nacionalne, vjerske ili moralne 

osjećaje, niti na bilo koji naĉin povrijediti uspomenu na pokojnika. 

 



Ĉlanak 23. 

 

Općina Ribnik moţe pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto 

odrţava urednim. 

 

Ako unatoĉ pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, općina Ribnik uredit će ga na 

trošak korisnika. 

 

Ĉlanak 24. 

 

Općina Ribnik je duţna na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor za 

odlaganje otpadaka. 

 

Otpadno mjesto mora biti ureĊeno da ne zagaĊuje okolinu. 

 

Otpadno mjesto moţe se urediti izvan groblja uz suglasnost tijela jedinice lokalne 

samouprave nadleţno za komunalne poslove. 

 

Ĉlanak 25. 

 

Općina Ribnik propisuje pravila o ponašanju na groblju. 

 

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

svakog ulaska u groblje. 

 

 

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 

 

Ĉlanak 26. 

 

Općina Ribnik duţna je upravljati grobljem paţnjom dobrog gospodara i na naĉin 

kojim se iskazuje poštovanje prema mrtvima. 

 

Ĉlanak 27. 

 

Općina Ribnik brine se da se grobovi grade prema poloţajnom planu grobnih 

mjesta i grobnica na naĉin koji odgovara tehniĉkim i sanitarnim uvjetima, vodeći 

pri tome raĉuna o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 

 

Ako groblje nema Poloţajni plan grobnih mjesta i grobnica općina Ribnik duţna je 

u roku od 60 dana donijeti Poloţajni plan, koji mora biti prilagoĊen postojećem 

stanju rasporeda grobnih mjesta na groblju. 

 

 

 

 



Ĉlanak 28. 

 

Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sliĉnih spomenika na grobove, te za 

preinaku grobova, za uklanjanje natpisa sa nadgrobnih ploća potrebna je suglasnost 

općine Ribnik. 

 

Ĉlanak 29. 

 

Gradnja mauzoleja, kapela i sliĉno moţe se dopustiti na groblju po dobijanju 

odobrenja općine Ribnik i sukladno propisima o graĊenju. 

 

Ĉlanak 30. 

 

Općina Ribnik duţna je prethodno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se 

osigurala grobna mjesta. 

 

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

novo groblje. 

 

Ĉlanak 31. 

 

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

ĉine djelatnici u radnom odnosu za odrţavanje groblja, duţni su općini Ribnik 

prijaviti: 

- obavljanje bilo kakovih radova  

-  radove izvoditi tako da se saĉuva mir 

- graĊevni materijal moţe se zadrţati na groblju samo dok se izvode 

radovi 

- gradilište treba dovesti u prijašnje stanje 

- graĊevni materijal se moţe prevoziti samo putovima i stazama 

koje odredi općina Ribnik 

 

Ĉlanak 32. 

 

Općina Ribnik ima pravo u odreĊene dane ili odreĊeno doba dana zabraniti 

izvoĊenje radova na groblju. 

 

Općina Ribnik zabraniti će zapoĉete radove bez odobrenja. 

 

VII. KAZNENE ODREDBE 

 

Ĉlanak 33. 

 

Novĉanom kaznom od 150,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 

 

1. korisnik groba ako postupa protivno ĉlanku 22. ove odluke 



2. osoba koja se ne pridrţava pravila o ponašanju na groblju (ĉlanak 25. Odluke) 

3. pravna ili fiziĉka osoba ako postupa suprotno ĉlanku 31. i 32. ove Odluke 

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 34. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u “Glasniku 

Karlovaĉke ţupanije”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-01/98-01/09 

UR-BROJ: 2133/21-01-99-7 

U Ribniku, dana 08. travnja 1999. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

Nikola Tržok 

 

 

 


