
NAKNADE ZA DODJELU NA KORIŠTENJE SLOBODNIH GROBNIH MJESTA SA PLANOM RASPOREDA I KORIŠTENJA GROBNIH MJESTA

R.br. Opis Ukupna cijena * Plana rasporeda i korištenja grobnih mjesta

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne dvostruke niše jednoj osobi.

- Dodjela slobodnih dvostrukih niša uvjetuje se nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika. Ukoliko se članovima 

obitelji dodjeljuje slobodna dvostruka niša za potrebe ukopa umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji 

mogu ostvariti pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).

- Slobodna dvostruka niša u pravilu se dodjeljuje osobi koja ima prebivališe na području Općine Kostrena.

- Slobodna dvostruka niša neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje 

se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne dvostruke niše plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta 

temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne četverostruke niše jednoj osobi.

- Dodjela slobodnih četverostrukih niša uvjetuje se nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika. Ukoliko se članovima 

obitelji dodjeljuje slobodna četverostruka niša za potrebe ukopa umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji 

mogu ostvariti pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).

- Slobodna četverostruka niša u pravilu se dodjeljuje osobi koja ima prebivališe na području Općine Kostrena.

- Slobodna četverostruka niša neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto 

koje se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne četverostruke niše plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta 

temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jednog slobodnog pretinca za urne - za polaganje 4 urne jednoj osobi.
- Dodjela slobodnih pretinca za urne - za polaganje 4 urne nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 8 dodjeljenih slobodnih 

pretinca za urne - za polaganje 4 urne dodjeljenih bez potrebe za ukopom urne, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu 

dodijeliti samo za potrebe ukopa urne pokojnika. Ukoliko se članovima obitelji dodjeljuje slobodni pretinac za urne - za polaganje 4 urne za potrebe ukopa urne 

umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji mogu ostvariti pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).

- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 4 urne koji se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom urne dodjeljuju se isključivo osobi koja ima prebivališe na 

području Općine Kostrena .
- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 4 urne koji se dodjeljuju za potrebe ukopa urne dodjeljuju se u pravilu osobi koja ima prebivališe na području Općine 

Kostrena.
- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 4 urne neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je 

grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodnog pretinca za urne - za polaganje 4 urne plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na 

korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

* PDV se ne obračunava temeljem čl. 6 st 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost

1.3.

Pretinac za urne na 

groblju Sv.Lucija ( 

komplet u kamenu ) - za 

polaganje 4 urne

5.650,00 kn

1.1.

Dvostruka niša na 

groblju Sv.Lucija 

(komplet s gotovim 

kamenom)

18.600,00 kn

1.2.

Četverostruka niša na 

groblju Sv.Lucija ( 

komplet s gotovim 

kamenom )

24.800,00 kn



R.br. Opis Ukupna cijena * Plana rasporeda i korištenja grobnih mjesta

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jednog slobodnog pretinca za urne - za polaganje 8 urni jednoj osobi.
- Dodjela slobodnih pretinca za urne - za polaganje 8 urni nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 2 dodjeljena slobodna 

pretinca za urne - za polaganje 8 urni dodjeljenih bez potrebe za ukopom urne, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu 

dodijeliti samo za potrebe ukopa urne pokojnika. Ukoliko se članovima obitelji dodjeljuje slobodni pretinac za urne - za polaganje 8 urni za potrebe ukopa urne 

umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji mogu ostvariti pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).
- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 8 urni koji se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom urne dodjeljuju se isključivo osobi koja ima prebivališe na 

području Općine Kostrena.
- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 8 urni koji se dodjeljuju za potrebe ukopa urne dodjeljuju se u pravilu osobi koja ima prebivališe na području Općine 

Kostrena.

- Slobodni pretinci za urne - za polaganje 8 urni  neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je 

grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodnog pretinca za urne - za polaganje 8 urni  plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na 

korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta jednoj osobi.

- Dodjela slobodnih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 35 

dodjeljenih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta dodjeljenih bez potrebe za ukopom, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom 

smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika. Ukoliko se članovima obitelji dodjeljuje slobodna jednostruka grobnica na groblju 

Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta za potrebe ukopa umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji mogu ostvariti 

pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).

- Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta koja se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom dodjeljuju se isključivo osobi koja 

ima prebivališe na području Općine Kostrena .
- Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta koja se dodjeljuju za potrebe ukopa dodjeljuju se u pravilu osobi koja ima prebivališe na 

području Općine Kostrena.
- Slobodna jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine 

Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne  jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta koja se dodjeljuje bez uvjetovanja nastanka smrtnog 

slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne  jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta koja se dodjeljuje uz uvjetovanje nastanka smrtnog 

slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnica koje izdaje Općina Kostrena ili 

u 12 mjesečnih rata temeljem računa i uplatnica koje izdaje Općina Kostrena

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

* PDV se ne obračunava temeljem čl. 6 st 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost

1.5.

Jednostruka grobnica na 

groblju Sv.Lucija sa 3 

ukopna mjesta

25.000,00 kn

1.4.

Pretinac za urne na 

groblju Sv.Lucija ( 

komplet u kamenu ) - za 

polaganje 8 urni 

8.000,00 kn



R.br. Opis Ukupna cijena * Plana rasporeda i korištenja grobnih mjesta

- Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta jednoj osobi.

- Dodjela slobodnih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 

30 dodjeljenih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta dodjeljenih bez potrebe za ukopom, nakon čega se dodjelauvjetuje nastankom 

smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika. Ukoliko se članovima obitelji dodjeljuje slobodna jednostruka grobnica na groblju 

Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta za potrebe ukopa umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi obitelji mogu ostvariti 

pravo iz čl.137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/97, NN 98/19 ).

- Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta koja se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom dodjeljuju se isključivo osobi koja 

ima prebivališe na području Općine Kostrena .
- Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta koja se dodjeljuju za potrebe ukopa dodjeljuju se u pravilu osobi koja ima prebivališe 

na području Općine Kostrena.
- Slobodna jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine 

Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne  jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta koja se dodjeljuje bez uvjetovanja nastanka smrtnog 

slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena

- Naknada za dodjelu na korištenje slobodne  jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta koja se dodjeljuje uz uvjetovanje nastanka smrtnog 

slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnica koje izdaje Općina Kostrena ili 

u 12 mjesečnih rata temeljem računa i uplatnica koje izdaje Općina Kostrena

- Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon 

proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

* PDV se ne obračunava temeljem čl. 6 st 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost

1.6.

Jednostruka grobnica na 

groblju Sv.Lucija sa 6 

ukopnih mjesta

40.000,00 kn


