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R E P U B L I K A   H R V A T S K A       b) 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 

    Gradonačelnik 
Rijeka, 14. 3. 2017. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-

pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na 
području Grada Rijeke. 
 
 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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Obrazloženje 
Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova  

na području Grada Rijeke 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine donijelo 
Odluku o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke koja je objavljena u 
"Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 32/04, a stupila je na snagu 
osmoga dana od dana objave.  
 
Odlukom o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke utvrđuje se način 
obavljanja pogrebnih poslova na području Grada Rijeke, pod čime se razumijeva 
preuzimanje i prijevoz / prijenos umrle osobe na području Grada Rijeke od mjesta smrti do 
mrtvačnice na groblju ili krematoriju te se uređuje ukop pokojnika. 
 
Dana 20. ožujka 2015. godine donesen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji je objavljen u 
"Narodnim novinama" broj 36/15 od dana 25. ožujka 2015. godine, a stupio je na snagu 
osmoga dana od dana objave. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti je svojim odredbama uredio 
sadržaj, način i uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, 
stručnu osposobljenost, evidenciju osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, nadzor nad primjenom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i druga 
bitna pitanja za obavljanje pogrebničke djelatnosti. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti prestale su važiti odredbe članka 3. 
stavka 1. točke 9., stavka 10. podstavka 2., članka 10. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 
1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14 i 36/15), koje se odnose na prijevoz pokojnika.  
 
Prethodno navedeno znači da je djelatnost prijevoza pokojnika, a koja je prema Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu bila komunalna djelatnost i ista je podrazumijevala preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju, više nije 
komunalna djelatnost, već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i 
pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti.  
 
Iznimno od prethodno navedenoga, sukladno članku 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, 
preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne 
patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, 
pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog 
s jedinicom lokalne samouprave. Istim je člankom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti 
propisano da jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj i sklapaju ugovor o 
povjeravanju poslova prijevoza, na temelju odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. 
Slijedom citiranih odredbi Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, Gradsko vijeće Grada Rijeke je 
dana 28. travnja 2016. godine donijelo Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke, koja je objavljena u "Službenim novinama Grada 
Rijeke" broj 7/16, a stupila je na snagu osmoga dana od dana objave.  

Odlukom o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada 
Rijeke određeni su poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke, 
a to su poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije 
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem 
se nalaze posmrtni ostaci osobe na području grada Rijeke pa do nadležne patologije ili 
sudske medicine, zatim uvjeti i postupak provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj 
ugovora o povjeravanju obavljanja navedenih poslova.   
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Budući, dakle, da je Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke 
donesena na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su, kako je to već 
izloženo, stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti prestale s važenjem, to je 
prestala i pravna osnova da navedeni pogrebni poslovi i nadalje budu uređeni prema 
načelima za obavljanje komunalne djelatnosti. 
 
S navedenim u svezi, napominje se i da je obavljanje poslova ukopa pokojnika, što je do 
sada bilo predmetom uređenja Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada 
Rijeke, u cijelosti odgovarajuće ugrađeno u Prijedlog odluke o grobljima koja je, također, u 
postupku donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
Dakle, slijedom činjenice da je problematika koja je do sada bila uređena Odlukom o 
obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke odgovarajuće uređena Zakonom o 
pogrebničkoj djelatnosti, Odlukom o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz proračuna Grada Rijeke te predloženom Odlukom o grobljima, sada se predlaže donijeti 
Odluku kojom će se staviti van snage Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području 
Grada Rijeke, a koja bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 
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           Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - 
pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ___________ 2017. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova  

na području Grada Rijeke 
 
 

Članak 1. 
 

Stavlja se van snage Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/04). 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Rijeke". 
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