
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) 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 OSNIVANJU  
VLASTITOG POGONA ZA UPRAVLJANJE GROBLJEM 

 
Članak 1. 

U Odluci o osnivanju vlastitog pogona za upravljanje grobljem („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 7/99.) članak 6. mijenja se tako da glasi: 
 „Održavanje groblja, hortikulturno uređenje i ukop pokojnika obavlja trgovačko 
društvo u vlasništvu Grada Zaboka „Plavinka d.o.o.“. 

Rekonstrukcija, izgradnja groblja i ostali slični poslovi povjerit će se trećim osobama 
registriranima za obavljanje predmetnih poslova, a sve sukladno posebnim propisima.“ 

 
Članak 2. 

Članak 7. stavak 2. Odluke mijenja se tako da glasi: 
„Osiguranje sredstava vrši se na osnovi Programa rada i financijskog plana kojeg 

utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravitelja, a donosi se u postupku donošenja Proračuna 
Grada Zaboka.“ 
 

Članak 3. 
Članak 9. stavak 3. Odluke mijenja se tako da glasi: 
„Poslovanje Uprave groblja u okviru Proračuna Grada Zaboka vodi se u razdjelu 

upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.“ 
 

Članak 4. 
 U članku 10. stavku 1. Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju 
„gradonačelnik“. 
 

Članak 5. 
U članku 11. stavku 2. Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju 

„gradonačelnik“. 
 

Članak 6. 
U članku 12. stavku 2. Odluke riječi „Gradskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječju 

„gradonačelniku“. 
 

Članak 7. 
U članku 13. stavku 1. Odluke riječi „Gradskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječju 

„gradonačelniku“. 
 

Članak 8. 
Članak 14. Odluke mijenja se tako da glasi: 
„Nadzor nad radom Uprave groblja obavlja gradonačelnik, osim u slučaju vođenja 

grobnog očevidnika, registra umrlih i Položajnog plana grobnih mjesta i grobnica, kada 
nadzor vrši upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.“ 
 

 
 



Članak 9. 
 U članku 15. stavku 1. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju 
„gradonačelnika“. 

Članak 15. stavak 2. Odluke mijenja se tako da glasi: 
„Glede stjecanja, opterećenja ili otuđenja nekretnina i druge imovine s kojom Uprava 

groblja raspolaže, odluku o istome donosi gradonačelnik ili gradsko vijeće, sukladno 
propisima o nadležnosti.“ 
 

Članak 10. 
Članak 16. Odluke mijenja se tako da glasi: 
„Gradonačelnik će razriješiti Upravitelja: 

- ako ne sprovodi odluke Gradskog vijeća ili gradonačelnika kojima se uređuje 
djelatnost Uprave groblja, 

- ako se prema povjerenoj gradskoj imovini ne odnosi po načelima dobrog gospodarenja 
i 

- ako zbog loše organizacije poslovanja ostvaruje gubitak Uprave groblja.“ 
 

Članak 11. 
 U članku 17. Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju 
„gradonačelnik“. 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 
KLASA: 363-02/09-01/05 
URBROJ: 2197/01-02-09-3 
Zabok, 21. prosinca 2009. 

ZAMJENIK PRESJEDNIKA  
            Gradskog vijeća 

   
                  Tihomir Borovčak 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Uprava groblja, ovdje (2x), 
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
     financije i javne potrebe, ovdje,  
3. Plavinka d.o.o., Zabok M. Gupca 22,  
4. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 
    županiji, Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
5. Za objavu u "Službenom glasniku  
    Krapinsko-zagorske županije", 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Za zbirku akata, 
8. Pismohrana. 
 
 


