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Obrazloženje prijedloga zaključka o ostvarivanju prava na korištenje grobnog mjesta
za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske 

branitelje iz Domovinskog rata

Dana 14. prosinca 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o  hrvatskim 
braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, u daljnjem tekstu: 
Zakon). Temeljem članka 137. stavka 12. Zakona propisuje se da su jedinice lokalne 
samouprave i drugi vlasnici groblja dužni: 

a) dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za 
umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske 
branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji 
nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj 
osobi nakon stupanja na snagu Zakona, 

b) osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata. 

U vezi primjene Zakona, Gradu Rijeci je od strane Ureda državne uprave u 
Primorsko-goranskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, proslijeđena uputa 
Ministarstva hrvatskih branitelja za postupanje u vezi s pogrebnim troškovima do donošenja 
provedbenog propisa. Iz upute proizlazi da je jedinica lokalne samouprave dužna u svim 
slučajevima smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za koje će zahtjev za pokop uz 
vojne počasti biti podnesen od 14. prosinca 2017. godine i nadalje, postupati po odredbama 
Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 43/05, 41/09), osim u 
slučaju ostvarivanja prava na grobno mjesto. Zbog činjenice da KD Kozala d.o.o. na 
raspolaganu ima samo uređena grobna mjesta (grobnice, obiteljski grobovi, niše i pretinci) 
čiji se raspon cijena kreće od minimalno 6.010,00 kuna za jednostruki pretinac do zidane 
grobnice sa 6 ukopnih mjesta u iznosu od 57.452,00 kuna Grad Rijeka zatražio je mišljenje 
od Ministarstva hrvatskih branitelja u kojem postotku je jedinica lokalne samouprava dužna 
sudjelovati u podmirenju troškova. Međutim do danas nije zaprimljen traženi odgovor. 

U međuvremenu je na snagu stupio Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa 
uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje („ Narodne novine“, broj 
51/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Temeljem članka 9.  stavka 1. Pravilnika propisuje se da 
su jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni dati na korištenje grobna mjesta 
s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle 
hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište 
na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu 
imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji 
nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi  nakon 
stupanja na snagu Zakona. 

Stavkom 2. istog članka propisano je da troškove druge polovice predviđenog iznosa 
za jedno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske 
branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje 
Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

Stavkom 4. istog članka propisano je da, u slučaju da se članovi obitelji umrlog HRVI-
a i umrlog hrvatskog branitelja, odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili 
ukopne niše s više ukopnih mjesta, pravo se primjenjuje razmjerno jednostrukom grobnom 
mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukupnom pretincu. 

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb zaprimio je do sada 
ukupno 10 zahtjeva članova obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata za podmirenje navedenih troškova ukopa sukladno 
navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. 

U suradnji s Komunalnim društvom Kozala d.o.o. utvrđena je procjena odnosno 
specifikacija troškova korištenja grobnog mjesta s betoniranim okvirom koja obuhvaća 



jednokratnu naknadu za korištenje grobnog mjesta na gradskom groblju te specificirane 
troškove ovisno o vrsti grobnog mjesta (uređena grobnica, obiteljski grob, niša ili pretinac). 

U postupku priznavanja prava na pokriće polovice troškova prava korištenja grobnog 
mjesta na temelju zahtjeva članova obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb utvrdit će svojstvo i prebivalište pokojnika, zatražiti od Komunalnog društva Kozala 
d.o.o. specifikaciju troškova po grobnom mjestu te provjeru činjenice da li su članovi uže i 
šire obitelji u trenutku smrti umrlog HRVI-a i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
imali na korištenje grobno mjesto i da li su ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja 
na snagu Zakona. 

Na temelju utvrđenih činjenica, ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz Zakona i 
Pravilnika Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb priznat će pravo 
na naknadu polovice troškova prava korištenja grobnog mjesta podnositelju zahtjeva (članu 
obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata) te isplatiti naknadu u visini polovice troškova prava korištenje grobnog mjesta na tekući 
račun.  

Financijska sredstva za ovaj oblik pomoći planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 
2018. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, aktivnost: 
Podmirenje pogrebnih troškova na stavci rashoda 372 Ostale naknade građanima i 
kućanstvima iz proračuna u iznosu 150.000,00 kuna. 

U svezi primjene Zakona kojima se nalaže jedinicama lokalne samouprave obveza  
osiguranja dijelova groblja odnosno aleja za pokop hrvatskih branitelja, moramo istaknuti da 
Grad Rijeka od 1991. godine ima Aleju hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju 
Drenova u kojoj se sahranjuju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. U razdoblju od 1991. 
do 2018. godine u Aleju je ukupno sahranjeno 180 hrvatskih branitelja. 

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, je obiteljima 
poginulih hrvatskih branitelja u periodu od 1991. – 1995. godine osigurao sahranu u Aleji 
hrvatskih branitelja bez naknade (grobno mjesto, ukop i spomenik), a nakon 1995. godine 
obiteljima umrlih HRVI-a dodjeljivalo se grobno mjesto bez naknade, a troškove ukopa i 
izradu spomenika je podmirivala obitelj umrlog HRVI-a. Napominjemo, ukoliko bi obitelj 
umrlog HRVI-a ispunjavala uvjete za besplatan socijalni ukop prema  tada važećoj Odluci o 
socijalnoj skrbi sukladno socijalnom uvjetu ili uvjetu prihoda, tada bi obitelj ostvarila pravo na 
besplatan ukop i izradu spomenika.

Od 2005. godine Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
osigurao je pravo na besplatno grobno mjesto i spomenik u Aleji hrvatskih branitelja u svim 
slučajevima smrti hrvatskih branitelja s time da su troškovi ukopa i nadalje bili na trošak 
obitelji osim u slučajevima kada bi bili ispunjeni uvjeti za „socijalni ukop“ temeljem uvjeta iz 
tada važeće Odluke o socijalnoj skrbi.

U međuvremenu je Aleja hrvatskih branitelja popunjena te Grad Rijeka razmatra 
mogućnost proširenja postojeće Aleje. 

Slijedom gore iznesenog, a sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima i Pravilniku o 
ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, Odjel će u vezi s 
pogrebnim troškovima za sve umrle hrvatske ratne vojne invalide i za umrle hrvatske 
branitelje koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište ili posljednje prijavljeno 
prebivalište na području grada Rijeke osigurati 50% troškova korištenja grobnog mjesta sa 
betoniranim okvirom pod uvjetom da oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na 
korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na 
snagu Zakona 



U skladu s navedenim, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže 
Gradonačelniku Grada Rijeke donošenja slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Grad Rijeka će temeljem članka 137. stavka 12. Zakona o hrvatskim braniteljima i 
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) za pogrebne troškove 
umrlih HRVI-a i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku 
smrti imali prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke ili posljednje 
prijavljeno prebivalište na području  grada Rijeke ako nisu imali prijavljeno 
prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju 
na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi
osigurati 50% troškova korištenja grobnog mjesta s betoniranim okvirom. 

2. Zadužuje se K.D. Kozala d.o.o. da na zahtjev Odjela gradske uprave za zdravstvo 
i socijalnu skrb za svaki pojedini podnesen zahtjev, Odjelu dostavi izračun 
troškova korištenja grobnog mjesta sukladno njihovom troškovniku. 

3. Financijska sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka osigurana su 
u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb, aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova na stavci 
rashoda 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.
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