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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. 12. 2014. 
 
 
 
 
 

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 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim 

Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje A) Prijedlog odluke o izmjenama 

Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Rijeke i B) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama 

predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad 

Rijeka. 

 
 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj e 
a) Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća 
Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima 
kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

Odluku o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih 
tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke i Odluku o naknadama predsjednicima i članovima 
kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka donijelo je Gradsko vijeće 
Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2009. godine. Odluke su objavljene u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije" broj 55/09, a stupile su na snagu 1. siječnja 2010. 
godine.  
  

Odluke su doživjele izmjene u nekoliko navrata. Obje su odluke izmijenjene na 
sjednici Gradskog vijeća 30. lipnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 26/10). Na sjednici Gradskog vijeća 14. srpnja 2011. godine izmijenjena je 
samo Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova 
kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/11), a 
obje su odluke posljednji put izmijenjene na sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2011. 
godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11). 

 
Uslijed posljedica recesijskih kretanja i izmjena pozitivnih propisa koji su rezultirali 

smanjenjem prihoda Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, nužno je izvršiti 
racionalizaciju svih troškova, uključujući i naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih 
tijela Gradskog vijeća, kao i članova kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač 
Grad Rijeka te se predlaže smanjenje naknada za 25%. 
  

Istodobno se predlaže napustiti dosadašnji model određivanja visine naknade i isplate 
naknade u ovisnosti o kretanju prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim 
tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini, budući se taj model u dosadašnjoj primjeni 
pokazao nesvrsishodnim. Ubuduće bi visina svih spomenutih naknada bila određena u 
apsolutnim bruto iznosima, kako je predloženo. 
 
 U nastavku se daje tabelarni prikaz sadašnjih bruto iznosa naknada i bruto 
iznosa naknada prema novom prijedlogu.  
 
Tabela 1.  

Naziv 

2014. 
Bruto iznos 

naknade 

2015. 
Bruto iznos 

naknade 
Naknada za predsjednika Gradskog vijeća 5.681,08 4.260,42
Naknada za potpredsjednike Gradskog vijeća 2.487,99 1.866,32
Naknada za ostale članove Gradskog vijeća 1.883,62 1.413,19
Naknada za predsjednike radnih tijela Gradskog vijeća 705,10 529,51
Naknada za potpredsjednike i članove radnih tijela 
Gradskog vijeća 604,37 453,12

 

Naziv 
Bruto iznos 

naknade 
Bruto iznos 

naknade 
Naknada za predsjednike i članove kazališnih i upravnih 
vijeća  1.309,47 982,64
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PRIJEDLOG ODLUKE  
 

a) 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – 
pročišćeni tekst) i 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), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke na sjednici _______2014. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke  

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeka 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih 
tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
55/09, 26/10 i 48/11) članak 3. briše se. 

 
Članak 2. 

 
Članak 4. mijenja se i glasi: 

 "Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi: 
- predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 4.260,42 kuna bruto mjesečno, 
- potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1.866,32 kuna bruto mjesečno, 
- ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.413,19 kuna bruto mjesečno, 
- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 529,51 kuna bruto, a 

potpredsjednici i članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 453,12 kuna 
bruto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni 
sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu 
održano." 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. 

siječnja 2015. godine. 
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("Službene novine" PGŽ broj 55/09) 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 46. i 53. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09) članka 23. i 36. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 29/09) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2009. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke  
i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Gradskog 

vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i članovima radnih tijela Gradskog vijeća. 
 

Članak 2. 
 

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad. 
 

Članak 3. 
 

Osnovicu za obračun bruto naknade iz članka 2. ove Odluke čini visina prosječne mjesečne 
bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke  u prethodnoj godini. 
 

Članak 4. 
 

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi: 
- predsjednik Gradskog vijeća mjesečno u visini 67,4% prosječne mjesečne bruto plaće iz 

članka 3. ove Odluke, 
- potpredsjednici Gradskog vijeća mjesečno u visini 29,5% prosječne mjesečne bruto plaće iz 

članka 3. ove Odluke, 
- ostali članovi Gradskog vijeća mjesečno u visini 22,4% prosječne mjesečne bruto plaće iz 

članka 3. ove Odluke, 
- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u visini 8,4%, a članovi radnih tijela Gradskog 

vijeća u visini 7,1% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke, za mjesec u kojem je 
održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili 
nastavaka sjednica u tom mjesecu održano. 

Članak 5. 
 

Član Gradskog vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Gradskog vijeća ili sjednicu 
neopravdano napusti prije njezina završetka, ima pravo na isplatu 50% naknade iz članka 4. stavka 1. 
podstavka 3. ove Odluke, a preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje 
programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Gradonačelnika 
Grada Rijeke. 

Član radnog tijela Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u samo jednom radnom tijelu 
Gradskog vijeća mjesečno. 

Članak 6. 
 

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Gradskog vijeća i radnih tijela 
Gradskog vijeća pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za 
službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na 
dohodak. 

Članak 7. 
 

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke. 
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Članak 8. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima 
Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene 
novine" Primorsko-goranske županije 51/06 I 29/09). 

 
Članak 9. 

 
Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2010. godine. 
KLASA: 021-05/09-01/225 
URBROJ: 2170-01-10-20-09-3 
Rijeka, 22. prosinca 2009. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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("Službene novine" PGŽ 26/10) 
 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici 30. lipnja 2010. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke  

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeka 
 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09) članak 4. 
mijenja se i glasi: 
 "Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi: 

- predsjednik Gradskog vijeća mjesečno u visini 59,4% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- potpredsjednici Gradskog vijeća mjesečno u visini 26,0% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- ostali članovi Gradskog vijeća mjesečno u visini 19,7% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u visini 7,4%, a članovi radnih tijela Gradskog 
vijeća u visini 6,3% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke, za mjesec u 
kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko 
je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano." 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-
goranske županije". 
 
KLASA: 021-05/10-01/138 
URBROJ: 2170-01-16-00-10-3 
Rijeka, 30. lipnja 2010. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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("Službene novine" PGŽ 48/11) 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke 

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeka 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09 i 26/10) 
članak 4. mijenja se i glasi: 
 "Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi: 

- predsjednik Gradskog vijeća mjesečno u visini 56,4% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- potpredsjednici Gradskog vijeća mjesečno u visini 24,7% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- ostali članovi Gradskog vijeća mjesečno u visini 18,7% prosječne mjesečne bruto plaće iz 
članka 3. ove Odluke, 

- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u visini 7,0%, a članovi radnih tijela Gradskog 
vijeća u visini 6,0% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke, za mjesec u 
kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko 
je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano." 

 
Članak 2. 

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

snagu 1. siječnja 2012. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/224 
URBROJ: 2170-01-16-00-11-2 
Rijeka, 21. prosinca 2011. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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PRIJEDLOG ODLUKE  
 

b) 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – 
pročišćeni tekst) i 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), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke na sjednici _______2014. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih  

i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća 
ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
55/09, 26/10, 21/11 i 48/11) članak 2. mijenja se i glasi:  

"Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad 
u iznosu od 982,64 kuna bruto mjesečno."  
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. 
siječnja 2015. godine. 
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("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09) 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 
22. prosinca 2009. godine donijelo je 

O D L U K U 
o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća  

ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom uređuju naknade za rad (u daljnjem tekstu: naknade) predsjednicima i 
članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: 
kazališna i upravna vijeća). 

Članak 2. 
 

Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj 
rad u visini 22,4% prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke 
u prethodnoj godini. 

Članak 3. 
 

Pravo na naknadu za rad predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća ostvaruju za 
mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali, a 
naknada se isplaćuje na temelju dostavljene obavijesti o održanoj sjednici i članovima koji su sjednici 
prisustvovali. 

Novčana sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada 
Rijeke i isplaćuju sukladno odredbama odluke kojom se uređuje izvršavanje Proračuna Grada Rijeke. 
 

Članak 4. 
 

Osim prava na naknadu za rad, predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća imaju pravo i 
na naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, 
sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak, kada ti troškovi proizlaze iz 
izvršavanja zadaća koje im povjeri upravno vijeće. 

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava i isplaćuje ustanova iz sredstava za 
materijalne troškove koja se za te namjene osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke. 
 

Članak 5. 
 

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća 
ostvaruju od dana stupanja na dužnost. 

Članak 6. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama predsjednicima i 
članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" 
Primorsko-goranske županije broj 40/07 i 29/09). 

Članak 7. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2010. godine.  
KLASA: 021-05/09-01/226 
URBROJ: 2170-01-10-20-09-4 
Rijeka, 22. prosinca 2009. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/10) 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici 30. lipnja 2010. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih  

i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih 
je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09) u članku 1. iza 
stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 "Ova se Odluka ne primjenjuje na naknade za rad predsjednika i članova upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice Lopača." 
 

Članak 2. 
 

U članku 2. riječi: "u visini 22,4%" zamjenjuju se riječima: "u visini 16,1%". 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-
goranske županije". 
 
KLASA: 021-05/10-01/138 
URBROJ: 2170-01-16-00-10-4 
Rijeka, 30. lipnja 2010. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/11) 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih  

i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih 
je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09 i 26/10) u članku 
2. riječi: "u visini 16,1%" zamjenjuju se riječima: "u visini 14,5%". 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-
goranske županije". 
 
KLASA: 021-05/11-01/135 
URBROJ: 2170-01-10-15-11-3 
Rijeka, 14. srpnja 2011.  
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj  48/11) 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici  21. prosinca 2011. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih  

i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih 
je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 21/11) u 
članku 2. riječi: "u visini 14,5%" zamjenjuju se riječima: "u visini 13,0%". 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na 
snagu 1. siječnja 2012. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/224 
URBROJ: 2170-01-16-00-11-3 
Rijeka, 21. prosinca 2011. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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