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GOD. XXV. 27.  ožujka 2017. godine BROJ 2     
 
Na temelju članka  13. Zakona o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98. i 50/12.)  i članka 26. stavak 
1. točka 6. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 
3/13., 8/13. – proč. tekst i 4/15.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 36. sjednici 
održanoj dana 17. ožujka 2017. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o visini naknade za korištenje grobnog mjesta 
 

Članak 1.  
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje grobnog mjesta kako slijedi: 

- jednokratna naknada sa uključenim PDV-om za korištenje grobnog mjesta po m2: 
 
a) za grobno mjesto ili izgradnju obiteljske grobnice tip I (6 ukopnih mjesta):  

iznosi 2.400,00 kn, 
b) za grobno mjesto ili izgradnju obiteljske grobnice tip II (3 ukopna mjesta):  

iznosi 2.000,00 kn, 
c) kazeta za urne (2 urne):  

iznosi 3.750,00 kn. 
 

Članak 2.  
Prikupljena sredstva iz članka 1. ove Odluke prihod su trgovačkog društva Bošana d. o. o. Biograd na 
Moru, kao uprave groblja, a koriste se isključivo za izgradnju proširenja i uređenja Gradskog groblja. 
 

Članak 3.  
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o visini naknade za dodjelu zemljišta za 
grobno mjesto i za obiteljsku grobnicu te o visini grobne naknade na Novom groblju u Biogradu na 
Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 5/08.), Ispravak Rješenja o visini naknade za 
dodjelu zemljišta za grobno mjesto i za obiteljsku grobnicu te o visini grobne naknade na Novom 
groblju u Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 6/08.), i Rješenje o izmjeni 
Rješenja o visini naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto i za obiteljsku grobnicu te o visini 
grobne naknade na Novom groblju u Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ 
br. 3/09.). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na 
Moru“.  
 
KLASA: 363-05/17-01/02 
URBROJ: 2198/16-02-17-3 
Biograd na Moru, 17. ožujka 2017. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU 
 

Predsjednica Gradskog vijeća 
Melanija Ražov Radas, dr. med. 
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