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Gradonačelnik je 29. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Gradonačelnik ne podržava Prijedlog odluke o dopuni Odluke o grobljima, kojeg je
podnositelj Klub Liste za Rijeku.
Gradonačelnik je mišljenja kako naprijed navedeni Prijedlog odluke u izrazito nepovoljan
položaj stavlja osobe koje su u prethodnom razdoblju temeljem važeće Odluke o grobljima
pravodobno podnijele zahtjev za donošenje rješenja o korištenju grobnog mjesta na neodređeno
vrijeme te po izdavanju rješenja od strane Uprave groblja platile rješenjem utvrđeni iznos naknade
ili je u tijeku obročno plaćanje toga iznosa. Ugovori o korištenju grobnog mjesta sklopljeni na
određeno vrijeme obnavljaju se počevši od 2000. godine. Ukupno je za obnovu bilo 18.297
ugovora, od kojeg je broja do sada dospjelo na obnovu 13.422 ugovora (73% od ukupnog broja),
2.528 ugovora je dospjelo za obnovu, ali iz objektivnih razloga nije obnovljeno (osobe su odselile,
umrle, nepoznatih adresa i slično), dok za obnovu predstoji 4.875 ugovora u idućih 8 godina (27%
od ukupnog broja).
Ukoliko ne bi bio prihvaćen navedeni Prijedlog odluke o dopuni Odluke o grobljima, a zbog
objektivnih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti COVID 19, predložit će se KD Kozala d.o.o.
uvođenje mjere pomoći građanima, na način da se dospijeće plaćanja rješenjem utvrđene naknade
za korištenje grobnog mjesta odgodi za 2022. godinu. (i to za zahtjeve podnesene do dana 31.
prosinca 2021. godine).
KD Kozala d.o.o. predložit će se i donošenje odluke o povećanju broja obroka plaćanja
naknade, kako slijedi:
- za iznos naknade od 0 - 2.500,00 kuna u 5 obroka,
- za iznos naknade od 2.501,00 - 5.000,00 kuna u 5 obroka,
- za iznos naknade od 5.001,00 - 10.000,00 kuna u 12 obroka,
- za iznos naknade od 10.001,00 kuna i više u 16 obroka.
2. Ovaj zaključak dostavit će se Gradskom vijeću Grada Rijeke sukladno odredbi članka 66.
stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.
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