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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora 

na području Grada Rijeke 
 

Nakon što je 1991. godine tadašnjim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi gradovima i općinama na području Republike Hrvatske navedeno kao njihovo 
samoupravno pravo uređivanje pitanja mjesne samouprave na svome području, Grad Rijeka 
je osnovao mjesne odbore kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 
lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 

Za razvoj mjesne samouprave tijekom proteklih godina Grad Rijeka je uložio 
značajna sredstva i to u prvoj fazi prvenstveno za osiguranje neophodnih preduvjeta za 
nesmetan rad mjesnih odbora (osiguranje prostornih uvjeta, nabavka namještaja, opreme, 
kancelarijskog materijala, podmirenje režijskih troškova...), ali paralelno s tim troškovima sve 
veću važnost, jačanjem i širenjem djelokruga rada i aktivnosti mjesnih odbora, dobivaju 
sredstva namijenjena neposrednoj aktivnosti mjesnih odbora, kao i sredstva za informatičku 
podršku u provođenju tih aktivnosti. 

Nastojeći što je moguće više udovoljiti legitimnim interesima mjesnih odbora za što 
samostalnijim raspolaganjem sredstvima potrebnim za njihovu djelatnost, kao jedan od 
vidova realizacije njihovih samoupravnih funkcija Grad Rijeka je 2002. godine donio Odluku o 
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" 
Primorsko-goranske županije broj 10/02) te Odluku o izmjenama Odluke o načinu 
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" 
Primorsko-goranske županije broj 30/03). 

Razvojem mjesne samouprave na području grada Rijeke ukazala se potreba i za 
određenim izmjenama i dopunama važeće odluke, te je u tom smislu izrađen prijedlog nove 
odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. 

Postojeća Odluka je u proteklih pet godina neosporno imala pozitivan učinak na 
daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada Rijeke, koji je došao u fazu u kojoj 
treba usvojiti nova rješenja financiranja koja bi određena  pitanja riješila na kvalitetniji način. 
 Grad Rijeka u gotovo stopostotnom dijelu financira djelatnost mjesnih odbora bilo 
posredno -  stvaranjem uvjeta da bi mjesni odbori uopće mogli djelovati (troškovi prostora i 
uredske opreme, kancelarijski materijal režijski troškovi, informatičko opremanje i sl.) bilo 
neposredno - osiguravanjem sredstava za neposredno provođenje aktivnosti i to s 
proračunskih razdjela raznih odjela gradske uprave.  
 Postojećom Odlukom, iznos sredstava koja pripadaju pojedinom mjesnom odboru za 
njihovu djelatnost, a koja se vode na razdjelu Odjela za gradsku samoupravu i upravu vezan 
je uz broj stanovnika (odnosno broj članova vijeća) pojedinog mjesnog odbora. Tako mjesni 
odbori s pet članova vijeća imaju na raspolaganju 10.000 kn, sa sedam članova 13.000 kn, a 
oni s devet članova vijeća 16.000 kn godišnje za provedbu svojih programskih aktivnosti. 
Analizirajući aktivnosti mjesnih odbora utvrđeno je da razlike koje neosporno postoje u 
opsegu, raznovrsnosti i kvaliteti programskih aktivnosti između pojedinih mjesnih odbora 
najmanje ovise o tome je li riječ o mjesnom odboru sa 5, 7 ili 9 članova vijeća.  

Isto je prvenstveno uvjetovano aktivnošću pojedinih vijeća, postojanjem pododbora ili 
drugih radnih tijela, brojem volontera koji sudjeluju u radu MO, povezanošću mjesnog odbora 
s gospodarskim sektorom, udrugama i sportskim klubovima u svojoj sredini, javnim 
ustanovama i sl. Tako se pokazuje da neki mjesni odbori prema važećoj odluci nemaju 
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dovoljno sredstava da realiziraju sve one programe koje bi realno bili u stanju ostvariti, dok 
drugi mjesni odbori gdje je aktivnost daleko manja troše sredstva i na manje svrsishodan 
način. 

Novi sustav financiranja mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, što 
znači da bi oni mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe trebali dobiti više sredstava 
od onih koji imaju manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Prijedlogom odluke 
utvrđeni su kriteriji koje bi trebalo zadovoljiti predloženi programi mjesnih odbora kako bi se 
mogli financirati. Kriteriji koji su predloženi u tekstu prijedloga nove odluke ne ograničavaju 
mogućnosti realizacije samoupravnog djelokruga rada mjesnih odbora, a prepuštanje ocjene 
o kvaliteti pojedinog programa Povjerenstvu za ocjenu programa daju predloženom sustavu 
financiranja neophodnu stručnu dimenziju i objektivan pristup.  

Predloženim iznosom do najviše 20.000 kn godišnje koja se mogu odobriti pojedinom 
mjesnom odboru za programe koji se financiraju s razdjela Odjela za gradsku samoupravu, 
postiže se da bilo koji mjesni odbor može dobiti za svoje programe više sredstava nego po 
postojećoj odluci, ali s druge strane i uravnoteženi pristup kojime se otklanja mogućnost da 
se cijeli ili gotovo cijeli predviđen iznos za programske aktivnosti dodjeli malom broju 
trenutno najaktivnijih mjesnih odbora što ne bi bilo dobro za razvoj mjesne samouprave na 
području grada. 

U prijedlogu nove odluke sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog 
odbora ograničavaju se na 300,00 kuna godišnje po članu vijeća. Mjesni odbori osim 
sredstava Proračuna za financiranje svojih aktivnosti mogu koristiti i  novčane donacije od 
pravnih i fizičkih osoba. 

Dosadašnja iskustva očekivano ukazuju na to da su potencijalni donatori spremniji 
novčano potpomoći aktivnost mjesnog odbora ukoliko vijeće pripremi kvalitetan program. 
Izrada takvih programa, pronalaženje donatora i provođenje programa na način na koji je to 
prezentirano i dogovoreno s donatorom, traži od vijeća mjesnih odbora dodatni trud i 
kvalitativni pomak u planiranju svojih aktivnosti. Stoga se predlaže da se u proračunu Grada 
Rijeke osiguraju poticajna sredstva kojima bi se dodatno stimuliralo vijeća na pronalaženje 
donatora. Ova bi se sredstva dodjeljivala mjesnim odborima u iznosima ostvarenih donacija, 
odnosno do maksimalno 5.000,00 kn godišnje za pojedini mjesni odbor. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH 
ODBORA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE 
 
SADRŽAJ 
 
 U člancima 1. i 2. definira se sadržaj odluke te izvori financijskih sredstava za 
obavljanje djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
 U člancima 3. i 4. određuje se namjena sredstava iz proračuna Grada Rijeke koja se 
dodjeljuju mjesnim odborima te pozicije u proračunu na kojima se planiraju i osiguravaju 
sredstva. 
  
 Članci 5. i 6. koji određuju visinu i raspored sredstava po mjesnom odboru za 
ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti), način raspodjele te način 
postupanja sa neutrošenim sredstvima za tu namjenu koje su na raspolaganju mjesnom 
odboru, ostaju neizmijenjeni i preuzeti su iz postojeće Odluke o načinu financiranja 
djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
 U člancima 7. i 8. određuje se visina sredstava za obavljanje programskih aktivnosti 
mjesnih odbora, način raspodjele tih sredstava te kriteriji za njihovu raspodjelu. Raspored 
sredstva za obavljanje programskih aktivnosti utvrdio bi Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu na osnovu prijedloga povjerenstva za ocjenu programa koje imenuje Poglavarstvo 
Grada Rijeke i koje se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjednik i jedan član 
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povjerenstva imenuju se iz redova civilnog sektora i predstavnika medija dok se jedan član 
imenuje iz redova zaposlenih u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
 

Članak 9. određuje visinu sredstva predviđenih za troškove reprezentacije mjesnih 
odbora, koja se prijedlogom odluke ograničavaju na iznos od 300,00 kuna godišnje po članu 
vijeća, što iznosi 1.500,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje pet članova, 2.100,00 
kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje sedam članova i 2.700,00 kuna za vijeća mjesnih 
odbora koja broje devet članova. 

 
Članak 10. određuje visinu poticajnih sredstava koja mogu ostvariti oni mjesni odbori 

koji tijekom proračunske godine ostvare određena sredstva iz donacija. Poticajna sredstva 
kojima bi se dodatno stimuliralo vijeća na pronalaženje donatora, dodjeljivala bi se mjesnim 
odborima u iznosima ostvarenih donacija, odnosno do maksimalno 5.000,00 kn godišnje za 
pojedini mjesni odbor. 

 
U članku 11. određuje se mogućnost ostvarivanja sredstava za akcije u kojima 

sudjeluju građani dobrovoljnim radom na osnovu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Za 
odabir projekata za provedbu akcija u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom, 
raspisuje se javni natječaj a izbor projekta obavlja povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo 
Grada Rijeke. Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, od kojih se predsjednik i jedan član 
imenuju iz redova predstavnika civilnog sektora a jedan član iz reda predstavnika medija. 

 
U članku 12. određena je mogućnost da mjesni odbori mogu ostvarivati i određena 

sredstva s pozicija drugih odjela gradske uprave koji su prihvaćeni prema kriterijima tih 
odjela.  

 
Članci 13. i 14. reguliraju obvezu vijeća mjesnih odbora da donose financijski plan i 

godišnji obračun te obvezu da se Poglavarstvu Grada Rijeke, na njegov zahtjev, putem 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu dostavi izvješće o realiziranim aktivnostima i utrošku 
financijskih sredstava. 

 
 
Prijedlog odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području 

Grada Rijeke Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. 
godine, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 
 

      Predsjednik Poglavarstva 
      mr.sc. Vojko Obersnel, v.r. 
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Na temelju članka 40. i 92. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-
goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06-pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), 
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____________, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora 

na području Grada Rijeke 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine ukupnih 
sredstava u proračunu Grada za mjesne odbore i kriterije za raspodjelu tih sredstava na 
mjesne odbore. 
 

Članak 2. 
 

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz: 
- proračuna Grada, 
- drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim 

aktima Grada. 
 

Članak 3. 
 

U proračunu Grada mjesnim odborima osiguravaju se sredstva za: 
- uređenje, opremanje i održavanje poslovnih prostora te za podmirenje režijskih i 

drugih troškova, 
- nabavku kancelarijskog materijala i ostalog sitnog inventara za potrebe rada mjesnih 

odbora, 
- nabavku i održavanje informatičke opreme, 
- naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora, 
- ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) koje donose vijeća 

mjesnih odbora, 
- realizaciju programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora usvojenih na način utvrđen 

u članku 7. ove Odluke, 
- troškove reprezentacije vijeća mjesnih odbora, 
- akcije u kojima učestvuju građani dobrovoljnim radom, 
- nagrade mjesnim odborima na osnovu posebnih programa Grada i mjesnih odbora. 

 
Članak 4. 

 
Sredstva iz članka 3. ove Odluke planiraju se i osiguravaju u proračunu Grada kako 

slijedi: 
- sredstva iz podstavka 1., 2., 4., 6., 7., 8. i 9. na pozicijama Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu, 
- sredstva iz podstavka 3. na pozicijama Zavoda za informatičku djelatnost, 
- sredstva iz podstavka 5. na pozicijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 

 
 

Članak 5. 
 

Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) kojeg donosi 
vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih 
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sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog 
odbora u prethodnoj godini. 

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se mjesnom odboru prema 
slijedećim kriterijima: 

- iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika, 
- iznos u visini 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade, 
- iznos u visini 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora. 
Preostali iznos iz stavka 1. ovoga članka u visini od 40% sredstava od komunalne 

naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa 
raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti 
mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture nedostatan. 

Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje 
standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima 
na području Grada. 
 

Članak 6. 
 

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete iz članka 5. ove Odluke na 
području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Gradsko vijeće Grada. 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg 

iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada prema prijedlogu Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav. 
 

Članak 7. 
 

Za obavljanje programskih aktivnosti mjesnih odbora, u proračunu Grada osiguravaju 
se sredstva u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po mjesnom odboru.  

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se pojedinom mjesnom odboru na 
osnovu prihvaćenih programa aktivnosti. 

Za ocjenu programa aktivnosti mjesnih odbora utvrđuju se slijedeći kriteriji: 
- jasno određen cilj i kvaliteta programa, 
- broj potencijalnih korisnika programa, 
- broj sudionika u pripremi i provođenju programa, 
- sudjelovanje fizičkih osoba (volontera) i pravnih osoba u realizaciji programa, 
- očekivane novčane donacije i sponzorstva u realizaciji programa, i 
- značaj programa za promoviranje mjesne samouprave i Grada. 
Prijavljene programe aktivnosti razmatra Povjerenstvo za ocjenu programa koje 

imenuje Poglavarstvo Grada. 
Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana. 
Članove povjerenstva čine: 
- predsjednik povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika civilnog sektora, 
- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika medija, 
- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda zaposlenih u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu. 
 

Članak 8. 
 

Konačan raspored sredstava za obavljanje programskih aktivnosti po pojedinom 
mjesnom odboru utvrđuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu na osnovu prijedloga 
povjerenstva. 
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Članak 9. 
 

Sredstva za troškove reprezentacije vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u iznosima 
kako slijedi: 

- 1.500,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje pet članova, 
- 2.100,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje sedam članova, 
- 2.700,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje devet članova. 

 
Članak 10. 

 
U proračunu Grada osiguravaju se mjesnim odborima i poticajna sredstva za 

novčane donacije koje ostvare vijeća mjesnih odbora. 
Iznos poticajnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se mjesnom odboru 

u visini iznosa prikupljenih donacijom, a najviše do 5.000,00 kn godišnje po mjesnom odboru. 
Doznačeni a neutrošeni iznos sredstva iz stavka 2. ovoga članka, vraća se u 

proračun Grada. 
 

Članak 11. 
 

Akcije u kojima učestvuju građani dobrovoljnim radom utvrđuju se na osnovu 
programa lokalnog partnerstva kojeg donosi Poglavarstvo Grada. 

Za odabir projekata za provedbu akcija iz stavka 1. ovoga članka Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu raspisuje javni natječaj. 

Izbor projekata iz stavka 2. ovoga članka obavlja Povjerenstvo za odabir projekata 
koje imenuje Poglavarstvo Grada. 

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana. 
Članove povjerenstva čine: 
- predsjednik povjerenstva i jedan član, koji se imenuju iz reda predstavnika civilnog 

sektora, 
- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika medija. 

 
Članak 12. 

 
Za provedbu određenih programa, mjesni odbor može ostvariti i sredstva s pozicija 

drugih odjela gradske uprave koji su prihvaćeni od strane tih odjela. 
 

Članak 13. 
 

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun. 
Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Poglavarstvu Grada i 

izvješće o radu. 
 

Članak 14. 
 

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava 
mjesnih odbora obavlja Poglavarstvo Grada. 

Na zahtjev Poglavarstva Grada, vijeće mjesnog odbora dužno je u roku od osam 
dana dostaviti izvješće o realiziranim aktivnostima i utrošku financijskih sredstava. 

Izvješće se dostavlja Poglavarstvu Grada putem Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu. 
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Članak 15. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu financiranja 
djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske 
županije broj 10/02 i 30/03). 

 
Članak 16. 

 
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a 

stupa na snagu 01. siječnja 2009. godine. 
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