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Gradonačelnik je 20. srpnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

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 korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi osigurati polovicu 
troškova korištenja grobnog mjesta odnosno polovicu troškova jednokratne naknade za korištenje 
grobnog mjesta u Aleji hrvatskih branitelja.

2. Zadužuje se KD 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 (jednokratne naknade za troškove korištenja grobnog mjesta) u Aleji hrvatskih 
branitelja sukladno njihovom troškovniku. 

3. Troškove izrade nadgrobnog spomenika, dio troškova ukopa te godišnju grobnu naknadu 
u Aleji hrvatskih branitelja dužna je podmiriti obitelj umrlog HRVI-a i umrlog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata. 

4. Troškove izrade nadgrobnog spomenika iz točke 3. ovog zaključka za obitelji umrlog 
HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti ispunjavali 
uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20) za 
ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, podmirit će Grad Rijeka.  

5. Financijska sredstva za namjenu utvrđene u točkama 1. i 4. ovoga zaključka osigurana 
su u Proračunu Grada Rijeke, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova.

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

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog zaključka o ukopu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
u Aleji hrvatskih branitelja na CGG Drenova

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga zaključka o  ukopu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
u Aleji hrvatskih branitelja na CGG Drenova

Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne 
novine“, broj 121/17 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon) člankom 137. stavkom 12. Zakona 
propisano je da su jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni osigurati 
dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 

Grad Rijeka ima Aleju hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova 
(u daljnjem tekstu: Aleja hrvatskih branitelja) u kojoj se sahranjuju hrvatski branitelji iz 
Domovinskog rata od 1991. godine. U razdoblju od 1991. do 2017. godine u Aleju hrvatskih 
branitelja  je ukupno sahranjeno 180 hrvatskih branitelja. 

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, je obiteljima 
poginulih hrvatskih branitelja u razdoblju  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. Od 2005. godine Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, pravo na besplatno grobno mjesto i spomenik u 
Aleji hrvatskih branitelja je osigurao 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. 

Postojeća Aleja hrvatskih branitelja je tijekom 2018. godine popunjena te je 
Gradonačelnik Grada Rijeke dana 30.10.2018. godine donio zaključak kojim je utvrdio da će 
Grad Rijeka, sukladno odredbama Zakona nastaviti izgradnju Aleje branitelja na CGG 
Drenova, i to na način da će se u slijedeće dvije godine izvesti radovi na proširenju postojeće 
Aleje u dvije faze. Za tu namjenu osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 800.000,00 
kuna. 

Za postupke  vezane za proširenje same Aleje (grobnih mjesta) zadužena je  KD 
Kozala d.o.o., dok je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustava zadužen za 
financiranje radova uređenja zajedničkih dijelova proširenja Aleje (staze, horitikulturalno 
uređenje, odvodnja i sl.).

Tijekom 2019. godine započeta je izgradnja prve faze, a radovi su dovršeni 22. 
svibnja 2020. godine. U ovoj fazi uređene  su 104 pozicije za grobna mjesta koja su 
raspoređena u 4 cjeline,  a  u svakoj je osigurano  26 grobnih mjesta s betoniranim okvirom. 

Nastavno slijedi klesarsko uređenje i opremanje grobnih mjesta koji će se opremiti  
jednoobraznim svijetlim (bijelim) nadgrobnim spomenicima izrađenim od kamena Kanfanar, 
dimenzija 220x100cm, kamenom poklopnom pločom. Vrijednost navedenog opremanje 
grobnog mjesta  i  nadgrobnog spomenika  iznosi cca 11.900,00 kuna (s PDV-om). 

Aleja hrvatskih branitelja je namijenjena pojedinačnom ukopu preminulih hrvatskih 
branitelja, a obvezu uređenja i održavanja Aleje hrvatskih branitelja ima Uprava groblja, a 
troškovi se podmiruju iz sredstava proračuna Grada Rijeke. 

Ostvarivanje prava na ukop  i troškove u svezi ukopa umrlih hrvatskih ratnih vojnih 
invalida iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uređuje više 
propisa.

U Zakonu  u članku 137. stavku 12. propisano je da su jedinice lokalne samouprave i 
drugi vlasnici groblja dužni 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 
korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na 
snagu Zakona. 

U svezi navedene odredbe Zakona, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je dana 
30.10. 2018. godine zaključak kojim se utvrđuje da će Grad Rijeka za pogrebne troškove 
umrlih HRVI-e 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 korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na 
korištenje trećoj osobi osigurati 50% troškova korištenja grobnog mjesta s betoniranim 
okvirom koju čine polovica troškova jednokratne za naknade za korištenje grobnog mjesta te 
polovicu specificiranih troškova ovisno o vrsti grobnog mjesta (uređena grobnica, obiteljski 
grob, niša ili pretinac).  Za dostavu izračuna troškova korištenja grobnog mjesta sukladno 
troškovniku zadužena je KD Kozala d.o.o., a financijska sredstva su osigurana u proračunu 
Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. U razdoblju od 2018. 
godine do danas Grad Rijeka, Odjel gradske uprava za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao je 
pravo na navedene troškove za 19 ukopa umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz 
Domovinskog rata i za umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sukladno odredbama članka 9. stavka 2.  Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa 
uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njihovo održavanje ( “Narodne novine” broj 
51/18 u daljnjem tekstu: Pravilnik) troškove druge polovice predviđenog iznosa za jedno 
ukupno grobno mjesto sa betoniranim okvirom za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz 
Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata podmiruje Ministarstvo 
hrvatskih branitelja (maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om), a eventualnu razliku dužni su 
podmiriti članovi obitelji.

Sukladno članku 10.  Pravilnika grobna mjesta daju se na korištenje, a pravo 
korištenja upisuje se na ime članova obitelji po propisima o grobljima (Zakona o grobljima 
“Narodne novine” broj 19/98, 50/12, 89/17 i Odluke o grobljima  (“Službene novine” broj 
04/19) te su isti za korištenje dužni plaćati godišnju naknadu po posebnim propisima koji to 
uređuju. Odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o grobljima utvrđeno je dodjeljivanja 
grobnih mjesta na korištenje na neograničeno vrijeme, uz uvjete i mjerila sukladno člancima 
11. do 15. Odluke  o grobljima.

Odredbom članka 5. Odluke o grobljima propisano je izdavanje rješenja o dodjeli 
grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme uz plaćanje pripadajuće naknade, a 
koja bi za pojedinačno grobno mjesto u Aleji hrvatskih branitelja iznosila oko 5.000,00 kuna 
(s PDV-om).

Od sredine mjeseca srpnja 2020. godine bit će ponovno moguće vršiti ukop hrvatskih 
ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Aleji hrvatskih 
branitelja na CGG Drenova.  

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb  predlaže da Grad Rijeka 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 osigura 
polovicu  troškova korištenja grobnog mjesta odnosno polovicu troškova jednokratne 
naknade za korištenje grobnog mjesta u Aleji hrvatskih branitelja 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.

Odjel predlaže da dio troškova ukopa i izradu nadgrobnog spomenika te troškove 
godišnje grobne naknade u Aleji hrvatskih branitelja podmiruje  obitelj umrlog HRVI-a i 
umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 

Nadalje, Odjel gradske uprave za zdravstvo u socijalnu skrb  predlaže da se od 
troškova izrade nadgrobnog spomenika  (čije vrijednost iznosi cca 11.900,00 kuna s PDV-
om) u Aleji hrvatskih branitelja oslobodi obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida ili 
umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti ispunjavali uvjete 
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20) za 
ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.



U skladu sa 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 korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na 
korištenje trećoj osobi osigurati polovicu troškova korištenja grobnog mjesta odnosno 
polovicu troškova jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta u Aleji hrvatskih 
branitelja.

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 (jednokratne naknade za troškove korištenja grobnog mjesta) u Aleji 
hrvatskih branitelja sukladno njihovom troškovniku. 

3. Troškove izrade nadgrobnog spomenika, dio troškova ukopa te godišnju grobnu 
naknadu u Aleji hrvatskih branitelja dužna je podmiriti obitelj umrlog HRVI-a i umrlog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 

4. Troškove izrade nadgrobnog spomenika iz točke 3. ovog zaključka za obitelji 
umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti 
ispunjavali uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 
3/17, 9/18 i 6/20) za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, 
podmirit će Grad Rijeka.  

5. Financijska sredstva za namjenu utvrđene u točkama 1. i 4. ovoga zaključka 
osigurana su u Proračunu Grada Rijeke, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova.

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