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PRAVILNIK O NAKNADAMA GROBLJA BRZOMELJ 

 

MJESNA ZAJEDNICA BIJAKOVIĆI 

Općina Čitluk 

Bijakovići, 28.travnja 2022.god. 

Vijeće mjesne zajednice Bijakovići na 15. sjednici održanoj 28.travnja 2022.godine donosi: 

 

 

PRAVILNIK 
o naknadama groblja Brzomelj 

 

 

Članak 1. 

(svrha Pravilnika) 
 

Ovim Pravilnikom se određuje visina naknade i način plaćanja za: 

 godišnje održavanje groblja, 
 dodjelu grobnog mjesta na korištenje bez izgrađene grobnice, 
 dodjelu grobnog mjesta na korištenje sa izgrađenom grobnicom, 
 korištenje mrtvačnice, 
 korištenje hladne komore u mrtvačnici u svrhu privremenog ukopa, 

Naknade iz ovog Pravilnika su prihod groblja Brzomelj i namijenjene su za uređenje i 
održavanje groblja Brzomelj. 

 

Članak 2. 

( naknada za godišnje održavanje groblja) 
 

Za korištenje grobnog mjesta, bez obzira je li na istom izgrađena grobnica ili ne, utvrđuje se 

naknada za godišnje održavanje groblja u iznosu od 40,00 KM po korisniku. 

 

Ukoliko jedno grobno mjesto ima više korisnika, a isti stanuju u zajedničkom domaćinstvu, jedan 
korisnik ima pravo na oslobađanje plaćanja naknade za godišnje održavanje groblja. 

 

Naknada za godišnje održavanje groblja se u pravilu plaća jednom godišnje i to do 30.studenog 
tekuće godine. 
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Članak 3. 

(naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje bez izgrađene grobnice) 
 

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje bez izgrađene grobnice utvrđuje se naknada u iznosu 
od 10.000,00 KM po otvoru i isto se može dodijeliti osobama koje žive duže od 20 godina u 
naseljenom mjestu Bijakovići. 
Iznimno, Vijeće mjesne zajednice može odlučivati o zahtjevu! 
 

Umanjenje naknade za dodjelu grobnog mjesta bez izgrađene grobnice do najviše dva otvora, u 
iznosu od 100% imaju nasljednici iz obitelji koji imaju grobno mjesto u groblju Brzomelj, duže od 
20 godina žive u naseljenom mjestu Bijakovići te imaju izmirene sve obveze prema Groblju od 
osnutka svoje obitelji. 

 

Umanjenje naknade za dodjelu grobnog mjesta bez izgrađene grobnice, do najviše dva otvora, u 
iznosu od 90% imaju djeca roditelja i uže obitelji ukopanih u groblju Brzomelj, a ranije nisu živjeli u 
naseljenom mjestu Bijakovići te imaju izmirene sve obveze prema groblju Brzomelj od osnutka 
svoje obitelji. 

 

Ostali korisnici nemaju pravo na umanjenje naknade za grobno mjesto. 

 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta bez izgrađene grobnice se plaća nakon odobrenja rješenja za 
isto, odnosno prije izdavanja rješenja. 

 

 

Članak 4. 

(naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje sa izgrađenom grobnicom) 
 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje sa izgrađenom grobnicom se utvrđuje na način 
da se na naknadu za grobno mjesto iz članka 3. ovog Pravilnika, uveća za cijenu izgrađene 
grobnice. 

 

Cijenu izgrađene grobnice će donijeti Vijeće mjesne zajednice Bijakovići posebnom odlukom 
odnosno cjenikom. 

 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje sa izgrađenom grobnicom se plaća nakon 
odobrenja rješenja za isto, odnosno prije izdavanja rješenja. 
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Članak 5. 

(korištenje mrtvačnice) 
 

Naknada za korištenje mrtvačnice na groblju Brzomelj se utvrđuje u iznosu od 100,00 KM 

po jednoj sahrani, a plaća ju obitelj ukopnika (ili skrbnik) i uključuje korištenje slijedećih prostora i 
usluga od strane korisnika:  

 korištenje hladne komore do najviše 2 dana, 
 korištenje odarnice-oproštajne dvorane za ispraćaj pokojnika,  
 korištenje zajedničkih prostorija (sanitarnih čvorova), 
 čišćenje i dezinfekciju uoči i nakon korištenja. 

 

Odbor za Groblje može obitelj Ukopnika (ili skrbnika) osloboditi ove naknade posebnim 
zaključkom. 

Ukoliko ukopnik nije izmirio naknade prema Odboru za Groblje od osnutka svoje Obitelji nema 
pravo na korištenje mrtvačnice tijekom smrtnog slučaja, do podmirenja dugovanja. 

 

 

Članak 6. 

(naknada za korištenje hladne komore u mrtvačnici u svrhu privremenog ukopa) 
 

Naknada za korištenje hladne komore u mrtvačnici u svrhu privremenog ukopa odnosno čuvanje 
pokojnika u hladnoj komori se utvrđuje u iznosu od 20,00 KM po danu i uključuje samo čuvanje 
pokojnika. 

 

Naknada za korištenje hladne komore u mrtvačnici u svrhu privremenog ukopa se naplaćuje 
nakon korištenja iste. 

 

 

Članak 7. 

(neplaćanje naknade) 
 

Pravo na korištenje grobnog mjesta se može izgubiti neplaćanjem propisanih obveza i utvrđenih 
naknada 7 i više godina, o čemu će Odbor donijeti odluku o svakom pojedinačnom slučaju. 
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Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 i više godina smatra se napuštenim i 
može se ponovo dodijeliti na korištenje, nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, 
odnosno grobnicu. 

 

Članak 8. 

(stupanje na snagu ovog Pravilnika) 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i vrijedi 12 mjeseci. 

 

 

VIJEĆE MJESNE ZAJEDNICE BIJAKOVIĆI 

 

__________________________________ 

                                                                                           Frenk Ostojić 


