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Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

 
 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13) podnosim Gradskom vijeću Grada 

Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o visini novčanih nagrada 

za javna priznanja Grada Rijeke. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja 

Grada Rijeke 
 
 Statutom Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 
11/10 i 5/13) utvrđeno je da su javna priznanja Grada Rijeke Nagrada Grada Rijeke za 
životno djelo, Zlatna plaketa "Grb Grada Rijeke", Godišnja nagrada Grada Rijeke te 
proglašenje počasnim građaninom Grada Rijeke. Statutom je nadalje određeno da Gradsko 
vijeće odlukom uređuje uvjete, postupak i način dodjele javnih priznanja. 
 
 Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo 
Odluku o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 14/13, u daljnjem tekstu: Odluka) kojom je uredilo javna priznanja, utvrdilo uvjete, 
postupak i način njihove dodjele. 
 
 Sukladno odredbama Odluke, Nagrada Grada Rijeke za životno djelo je javno 
priznanje koje se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na 
unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, 
odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos 
razvitku i ugledu Grada Rijeke. 

Zlatna plaketa "Grb Grada Rijeke" dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj 
osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva 
i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, 
promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života. 
 Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i 
postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje 
dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Godišnja nagrada Grada 
Rijeke dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima 
gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, 
tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti. 
 

Odredbom članka 19. Odluke propisano je da se dobitniku Nagrade Grada Rijeke za 
životno djelo i dobitniku Godišnje nagrade Grada Rijeke dodjeljuju povelja i novčana nagrada 
dok se dobitniku Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" dodjeljuju Zlatna plaketa i novčana 
nagrada. 

Obzirom je do odnošenja ove Odluke, Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/02, 9/06, 20/08, 29/09 i 21/10-
pročišćeni tekst), bilo propisano da se novčana nagrada dodjeljuje dobitnicima Nagrade 
Grada Rijeke za životno djelo i dobitnicima Godišnje nagrade Grada Rijeke (ne i dobitnicima 
Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke") potrebno je donijeti novu odluku o visini novčanih 
nagrada. 

 
Odluku o visini novčane nagrade donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika. 
Predlaže se da se visina neto iznosa novčanih nagrada za javna priznanja Grada 

Rijeke utvrdi kako slijedi: 
 30.000,00 kuna za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo 
 12.000,00 kuna za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" 
 12.000,00 kuna za Godišnju nagradu Grada Rijeke. 
  

 Za provedbu predložene odluke financijska sredstva osigurana su u Proračunu Grada 
Rijeke. 
 Predlaže se da ova Odluka stupi na snagu 2. siječnja 2014. godine. 

 
 
 

3 
 



4 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
 

Na temelju članka 21. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeka ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije " broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, na sjednici __________ 2013. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke. 
 

Članak 2. 
 
 Visina novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo utvrđuje se u neto 
iznosu od 30.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Visina novčane nagrade za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" utvrđuje se u neto 
iznosu od 12.000,00 kuna 
 

Članak 4. 
 

 Visina novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke utvrđuje se u neto iznosu 
od 12.000,00 kuna 
 

Članak 5. 
 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini novčanih 
nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 9/06). 
 

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2014. godine, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 
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