
Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" br. 7/99. 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" br. 20/06 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima («Narodne novine» br. 19/98.) i članka 26. Statuta Grada 
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 17/01., 3/03. i 8/06.), Gradsko vijeće 
Grada Zaboka na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o groblju 

 

Članak 1. 

 U Odluci o groblju («Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije» br. 7/99.), u članku 27. 
stavak 2. mijenja se, tako da glasi: 

 «U pravilu, pogrebi se ne obavljaju subotom,  nedjeljom i blagdanom.» 

 

Članak 2. 

 U članku 37. riječi «Novčanom kaznom u iznosu od 100,00-500,00 kuna» zamjenjuju se 
riječima «Globom od 200,00 kuna». 

 U članku 37. točki 3. riječi «ili pravna» brišu se. 

 U članku 37. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 «Globom od 1.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupi protivno članku 
35. stavku 1. ove Odluke.» 

Članak 3. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», a stupa na 
snagu 1. siječnja 2007. godine. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 

                              

KLASA: 363-01/06-01/142             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-06-3                                    GRADSKOG VIJEĆA 
Zabok, 14. prosinca 2006.                           Petar Lež, oec. 
 
                   
 
 



           

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" br. 7/99. 

 



 

 



 

 

 



Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" br. 20/06 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima («Narodne novine» br. 19/98.) i članka 26. Statuta Grada Zaboka 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 17/01., 3/03. i 8/06.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 
svojoj 13. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o groblju 

 

Članak 1. 

 U Odluci o groblju («Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije» br. 7/99.), u članku 27. stavak 
2. mijenja se, tako da glasi: 

 «U pravilu, pogrebi se ne obavljaju subotom,  nedjeljom i blagdanom.» 

 

Članak 2. 

 U članku 37. riječi «Novčanom kaznom u iznosu od 100,00-500,00 kuna» zamjenjuju se riječima 
«Globom od 200,00 kuna». 

 U članku 37. točki 3. riječi «ili pravna» brišu se. 

 U članku 37. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 «Globom od 1.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupi protivno članku 35. stavku 
1. ove Odluke.» 

Članak 3. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», a stupa na snagu 1. 
siječnja 2007. godine. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 

                              

KLASA: 363-01/06-01/142             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-06-3                                    GRADSKOG VIJEĆA 
Zabok, 14. prosinca 2006.                           Petar Lež, oec. 
________________________________________________________________________________________ 
                   
 
Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije" br. 33/09- 

 
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima ("Narodne novine" br. 19/98.) i članka 30. alineja 

4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.) Gradsko vijeće 
Grada Zaboka na svojoj 9. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GROBLJU 

 
Članak 1. 

 U Odluci o groblju („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 7/99. i 20/06.) u 
članku 4. stavku 3. riječi „za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“ zamjenjuju se 
riječima „nadležan za poslove komunalnog gospodarstva“. 

 
Članak 2. 



U članku 19. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnik 
Grada“. 

 
Članak 3. 

 U članku 32. stavku 2. Odluke riječi „Gradskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječju 
„gradonačelniku“. 

 
Članak 4. 

 U članku 37. stavku 1. Odluke „Globom od 200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „Novčanom 
kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna“. 
 U članku 37. stavku 2. Odluke riječi „Globom od 1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima 
„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna“.  

U članku 37. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizičku osobu 

obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kad postupi protivno članku 35. 
stavku 1. ove Odluke, a prekršaj je počinjen u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne 
djelatnosti.“.  

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 

KLASA: 363-02/09-01/04 
URBROJ: 2197/01-02-09-3 
Zabok, 21. prosinca 2009. 
 
 

ZAMJENIK PRESJEDNIKA  
                                  Gradskog vijeća 

 
        Tihomir Borovčak 





 


