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Gradonačelnik je 11. veljače 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar 
3. KD KOZALA d.o.o., n/r Nives Torbarine i Mirne Zec Franić
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 11. 2. 2020.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje donese Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar 

groblja.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav i 

Nives Torbarina, direktorica KD Kozala d.o.o.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/20-04/5
URBROJ: 2170/01-02-10-20-1

Rijeka, 11.02.2020.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih
       uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Izradili: 
Maja Malnar, Grad Rijeka,
Mirna Zec Franić, KD KOZALA d.o.o.

DIREKTORICA:
Nives Torbarina, dipl. oec.

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 28. veljače 2019. godine donijelo je Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19), a KD Kozala d.o.o. je dana 1. ožujka 2019. godine 
donijelo Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 6/19) koji su stupili su na snagu osmoga dana od dana objave.

Odredbom članka 5. Općih uvjeta utvrđeno je da pravo ukopa na grobljima na području grada 
Rijeke imaju osobe sukladno odredbama Općih uvjeta. Pravo ukopa na općem polju imaju, u 
pravilu, osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području grada Rijeke. Iznimno od 
prethodno navedenoga, na općem polju ukapaju se i osobe neutvrđenog identiteta, kao i osobe 
bez obitelji odnosno čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta, a umrle su na području 
grada Rijeke. Trošak ukopa prethodno navedenih osoba snosi Grad Rijeka, Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19) u odredbi članka 232. stavaka 
6. i 7. propisuje da će se, u slučaju ne preuzimanja tijela umrle osobe u roku od 48 sati od nastupa 
smrti, pokop posmrtnih ostataka umrle osobe obaviti u suradnji zdravstvene ustanove, nadležnog 
centra za socijalnu skrb i jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba 
nadležne prema mjestu prebivališta umrle osobe. U tom slučaju, troškove pokopa posmrtnih 
ostataka umrle osobe snosi jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, 
ovisno o mjestu prebivališta umrle osobe.

Osnovni razlog predlaganju izmjene Općih uvjeta jest usklađenje sa citiranom odredbom Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti koji je, kako je to već izloženo, propisao obvezu jedinice područne (regionalne) 
samouprave sukladno mjestu prebivališta umrle osobe na snošenje troškova pokopa posmrtnih 
ostataka umrle osobe, u slučaju ne preuzimanja tijela umrle osobe u roku od 48 sati od nastupa 
smrti. U preostalom dijelu, izmjenom se preciznije definiraju svi uvjeti pod kojima se ostvaruje 
pravo na ukop na općem polju.

U nastavku teksta slijedi prikaz predložene Izmjene Općih uvjeta te predložene Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta.

I. IZMJENA OPĆIH UVJETA

Članak 1. Ovom odredbom predlaže se izmjena članka 5. važećih Općih uvjeta, na način da se 
osim utvrđenja iz važećih Općih uvjeta prema kojem pravo ukopa na općem polju ima, u pravilu, 
osoba koja je u trenutku smrti imala prebivalište na području grada Rijeke, predlaže navedeno 
pravo utvrditi i za osobu koja je u trenutku nastupa smrti ispunjavala uvjete za ostvarenje prava na 
pomoć za podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 3/17 i 9/18).
Nadalje, predlaže se izrijekom utvrditi da trošak ukopa na općem polju za osobu koja je u trenutku 
smrti imala prebivalište na području grada Rijeke snosi korisnik usluge, a da za osobu koja je u 
trenutku nastupa smrti ispunjavala uvjete za ostvarenje prava na pomoć za podmirenje pogrebnih 
troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi trošak ukopa na opće polje snosi Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Iznimno od prethodno navedenoga, trošak ukopa u opće polje za prethodno navedene kategorije 
osoba koje su umrle na području grada Rijeke, a njihovi posmrtni ostaci nisu preuzeti u roku od 48 
sati od trenutka nastupa smrti, snosi Primorsko - goranska županija sukladno Zakonu o 
zdravstvenoj zaštiti.
Dodatno, odredba prema kojoj se na općem polju ukapa i osoba neutvrđenog identiteta i 
prebivališta koja je umrla na području grada Rijeke, a čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog 
boravišta sadržajno, u bitnome, ostaje kao i u važećim Općim uvjetima, pri čemu se izrijekom 
utvrđuje da trošak ukopa te osobe snosi Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.
Radi preglednosti u primjeni, predlaže se izmjena cijelog članka 5. Općih uvjeta.



Članak 2. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da će se predložena Izmjena Općih uvjeta objaviti 
u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada Rijeke, kao i na oglasnoj 
ploči i mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o.

Članak 3. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da predložena Izmjena Općih uvjeta stupa na 
snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

II. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENU OPĆIH
UVJETA

Članak 1. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da se daje prethodna suglasnost KD KOZALA 
d.o.o. na Izmjenu Općih uvjeta koju je utvrdila direktorica KD KOZALA d.o.o. dana 10. veljače 
2020. godine.

Člankom 2. Ovom odredbom predlaže se utvrditi predložena Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, kao i da će se objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
slijedeći

z a k lj u č a k 

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar 
groblja, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18 i 110/18) direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje 
groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada 
Rijeke, dana_________2020. godine, donijela je 

IZMJENU

Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Članak 1.

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 6/19), (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) članak 5. mijenja se i glasi:

„Pravo ukopa na grobljima iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta imaju osobe sukladno 
ovim Općim uvjetima.

Pravo ukopa na općem polju ima, u pravilu:
- osoba koja je u trenutku smrti imala prebivalište na području grada Rijeke, 
- osoba koja je u trenutku smrti ispunjavala uvjete za ostvarenje prava na 
  pomoć za podmirenje pogrebnih troškova sukladno općem aktu Grada kojim se 
  uređuje socijalna skrb.
Trošak ukopa osobe iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka snosi korisnik usluge.
Trošak ukopa osobe iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka ovoga članka snosi Grad, 

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, trošak ukopa osobe iz stavka 2. ovoga 

članka koja je umrla na području grada Rijeke, a čiji posmrtni ostaci nisu preuzeti u roku od 48 sati 
od trenutka nastupa smrti, snosi Primorsko - goranska županija sukladno zakonu kojim se uređuje 
zdravstvena zaštita.

Na općem polju ukapa se i osoba neutvrđenog identiteta i prebivališta koja je umrla na 
području grada Rijeke, a čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta. 

Trošak ukopa osobe iz stavka 6. ovoga članka snosi Grad, Odjel gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb.“

Članak 2.

Ova Izmjena Općih uvjeta objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim 
stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o., 
www.kd-kozala.hr.

Članak 3.

Ova Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.

                                                                                                 Direktorica
Nives Torbarina



Na ovu Izmjenu Općih uvjeta Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je suglasnost Odlukom 
Gradskog vijeća Grada Rijeke KLASA:_________, URBROJ:______________ od dana________
godine.

Utvrđuje se da je ova Izmjena Općih uvjeta objavljeni u „Službenim novinama Grada 
Rijeke“ dana________, na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr dana_________, na oglasnoj 
ploči KD KOZALA d.o.o. dana________ te na mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o., 
www.rijeka-plus.hr dana____________ te stupa na snagu dana____________.

                                                                                       

      Direktorica
Nives Torbarina



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18 i 110/18), 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, 12/17, 9/18 i 11/18 -
pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 
novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 - ispr. i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
______________, donijelo je 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti

na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge
        ukopa pokojnika unutar groblja

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa 
pokojnika unutar groblja, koju je utvrdila direktorica KD Kozala d.o.o. dana 10. veljače 2020. 
godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Grada Rijeke“.

Gradsko vijeće Grada Rijeke

               Predsjednik
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