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Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10 298  Bistra 
 

UR.BROJ: 238/02-11-14-635-1 
BISTRA, 30.06.2014. 

 
 
Temeljem članka 13. Zakona o groblju (NN 19/98 i 50/12) i članka 56. Odluke o groblju 

(Službeni glasnik br. 7/11 i 2/14) te članka 9.  Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću od 06.011.2011., i na temelju suglasnosti Nadzornog odobra Komunalnog 

gospodarstva Bistra d.o.o., (Zapisnik sa 17. Sjednice Nadzornog odbora, UR.BROJ: 238/02-

11-14-597-2), direktor Komunalnog gospodarswtva Bistra d.o.o.,  donosi 

 

Odluku o visini grobnih naknada 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta, visinu godišnje 

naknade za korištenje grobnog mjesta i ostale naknade vezane uz ukop pokojnika, korištenje 

mrtvačnice, naknade za odobrenje gradnje nadgrobnog spomenika na groblju u Poljanici 

Bistranskoj. 

 

Članak 2. 

 

Visina godišnje grobne naknade iznosi kako slijedi: 

• Grobnica (6 ležaja, 4 ležaja, 2 ležaja)   300,00 kuna 

• Grobno mjesto (obiteljsko-3 ukopna mjesta)  225,00 kuna 

• Grobno mjesto (obiteljsko-2 ukopna mjesta)  150,00 kuna 

• Grobno mjesto (samac)     100,00 kuna 

• Pretinac za urne         75,00 kuna 

 

Visina naknada za korištenje (otkup) grobnog mjesta na neodređeno vrijeme iznosi kako 

slijedi: 

• Grobnica  

6 ležaja             40.000,00 kuna 

4 ležaja             30.000,00 kuna 

• Grobno mjesto (obiteljsko)           15.000,00 kuna 

• Grobno mjesto (samac)           10.000,00 kuna 

• Pretinci za urne     

Za 6 urni                5.500,00 kuna 

Za 4 urne                4.000,00 kuna 

 

Visina naknade za ukop i korištenje mrtvačnice za pokojnika iznosi kako slijedi: 

• Duboki ukop                     800,00 kuna 

• Plitki ukop                   700,00 kuna 

• Polaganje urne               300,00 kuna 

• Sahrana u grobnicu               400,00 kuna 

 

Visina naknade za uslugu šest nosača pokojnika iznosi          1.189,65 kuna 

 



Visina naknade za odobrenje za gradnju/preinaku nadgrobnog spomenika iznosi kako slijedi: 

• Grobnica                  300,00 kuna 

• Grobno mjesto (obiteljsko)                 150,00 kuna 

• Grobno mjesto (samac)               100,00 kuna 

• Pretinac za urne                 100,00 kuna 

 

Sve cijene su izražene bez PDV-a. 

 
 
Cjenik stupa na snagu dana 01.07.2014. 
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                                                                                                 Danijel Tadić 

          


