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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada 

Bjelovara za 2021. godinu 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Izvješće o upravljanju grobljima 

na području Grada Bjelovara za 2021. godinu  i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Prihvaća se Izvješće o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 
2021. godinu i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  

Izvjestitelj po predmetnom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
predstavnik trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.  
 

 

 

        GRADONAČELNIK 
       
                             Dario Hrebak  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                             
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
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                    i uređenje prostora 
                                                                                                   
KLASA: 363-01/22-01/25 
URBROJ: 2103-1-06-21-2 
Bjelovar, 31.05.2022. 

                            GRADONAČELNIK 
                                           Dario Hrebak 

        
PREDMET:  Izvješće o upravljanju  grobljima na području Grada Bjelovara za  
                     2021. godinu  
 
 Člankom 27. stavkom 4. Odluke o grobljima  ("Službeni glasnik Grada Bjelovara",  broj 
3/04 i 12/09) propisano je da trgovačko društvo  Komunalac d.o.o. Bjelovar jednom godišnje 
do 31. svibnja tekuće godine podnosi Gradskom vijeću Grada Bjelovara Izvješće o radu na 
grobljima na području Grada Bjelovara za proteklu godinu.  
 

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar dostavilo  je  Izvješće  o upravljanju 
grobljima na području Grada Bjelovara za 2021. godinu ( u nastavku: Izvješće). 

 
Izvješće  sadrži  popis grobalja, pokazatelje fizičkog  obujma izvršenih radova u 2021. 

godini, broj grobnih mjesta i broj korisnika, broj sahrana i ekshumacija, podatke o održavanju 
groblja, podatke vezane uz grobne evidencije, te financijske pokazatelje poslovanja za 
razdoblje  01.01.2021.- 31.12.2021. god. 

 
Iz Izvješća je vidljivo da je trgovačko društvo  Komunalac d.o.o. Bjelovar u 2021. 

godini prihodovalo iznos od 3.601.057,27  kuna i to od:  
- od usluga održavanja groblja                             1.681.380,02 kn 
- od prodaje novih grobnih mjesta                            123.620,24kn  
- ostali prihodi (sahrane, iznajmljeno zemljište)    1.637.112,66 kn  
- ostali prihodi (naplate vrijednosno usklađenih  

potraživanja kupaca)                                               158.944,35 kn   
 

Iz Izvješća je vidljivo da su rashodi trgovačkog društva  Komunalac  d.o.o. Bjelovar 
iznosili  u 2021. godini   3.549.419,01 kn, a da ostvarena dobit za 2021. godinu iznosi 
51.638,26 kn.  
 

U slučaju potrebe detaljnije obrazloženje vezano uz Izviješće o upravljanju grobljima 
na području Grada Bjelovara na sjednici Gradskog vijeća dat će predstavnik trgovačkog 
društva Komunalac d.o.o. Bjelovar. 

 
U privitku: Izvješće o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2021. 

godinu 
                                                                                                           

 Predlažemo Gradonačelniku  da razmotri  Izvješće trgovačkog društva 
Komunalac  d.o.o. Bjelovar  o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 
2021. godinu, da Izvješće  prihvati u predloženom tekstu, te uputi na razmatranje i 
usvajanje  Gradskom vijeću Grada Bjelovara. 
 
                                                                                                          PROČELNICA  
                                                  Kristina Kocur, mag. geogr. 






















