
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/165-35 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-30 
Rijeka, 3. 12. 2018. 
 
 

Gradonačelnik je 3. prosinca 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
A 

 1. Članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu od 4.000,00 kuna 
neto. 
 2. Članovima proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu od 1.000,00 
kuna neto. 

B 
 1. Predsjednicima i potpredsjednicima biračkih odbora odobrava se isplata naknade iznosu 
od 350,00 kuna neto, a članovima biračkih odbora u iznosu od 300,00 kuna neto. 
 2. Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području grada Rijeke  (5 izvršitelja) odobrava se isplata naknade u iznosu  od 
1.500,00 kuna neto. 
  3. Za obavljanje pomoćnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu kako slijedi: 
 - dežurnim osobama u sjedištu izbornog povjerenstva (4 izvršitelja) u iznosu od 500,00 
kuna neto, 
 - domarima odnosno kućepaziteljima na pojedinim biračkim mjestima (11 izvršitelja) u 
iznosu od 170,00 kuna neto.  

C 
Naknade iz točke A i B ovoga zaključka isplatit će sukladno odredbi članka 39. stavka 3. 

točke 1. Zakona o porezu na dohodak, na teret pozicije PR02253 Proračuna Grada Rijeke za 
2018. godinu. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Vinka Randića, 
Dragice Fadljević, Marijana Vundaća 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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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 
 
Odjel za gradsku  samoupravu i upravu 
KLASA: 112-01/18-02/48 
URBROJ: 2170/01-09-00-18-1 
 
Rijeka, 30. 11. 2018. 
 
 
 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
- ovdje - 

 
 
 
Predmet:  Naknada članovima Izbornog povjerenstva i biračkih odbora te  
       osobama za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova u provedbi 
                  izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke  
 
 
 
 
 

Pročelnik 
 
            mr.sc. Mladen Vukelić 

 
 
Izradili: 
Vinko Randić 
Dragica Fadljević 
Marijan Vundać 
 
 
 

                     #potpis# 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 25. listopada 2018. donijelo je Odluku o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 12/18) kojom je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 2. prosinca o.g. 
Gradonačelnik Grada Rijeke je 30. listopada 2018. donio Rješenje o imenovanju stalnog sastava 
Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada 
Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/18). Izborno povjerenstvo je 7. studenog 2018. 
donijelo Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Izbornog povjerenstva. 

  
Odredbom članka 29. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 

Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13) određeno je da članovi 
izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a člankom 50. 
određuje se da sredstvima za provedbu izbora raspolaže Izborno povjerenstvo koje je ujedno i 
odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava. 

 
Sukladno navedenom predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeći 

 
Z a k lj u č a k 

 
A 

1. Članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu od 4.000,00 kuna 
neto. 

2. Članovima proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu od 1.000,00 
kuna neto. 

 
B 

             1. Predsjednicima i potpredsjednicima biračkih odbora odobrava se isplata naknade iznosu 
od 350,00 kuna neto, a članovima biračkih odbora u iznosu od 300,00 kuna neto. 
             2. Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području grada Rijeke  (5 izvršitelja) odobrava se isplata naknade u iznosu  od 
1.500,00 kuna neto. 
  3.  Za obavljanje pomoćnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području grada Rijeke odobrava se isplata naknade u iznosu kako slijedi: 
 - dežurnim osobama u sjedištu izbornog povjerenstva (4 izvršitelja) u iznosu od 500,00 
kuna neto, 
 - domarima odnosno kućepaziteljima na pojedinim biračkim mjestima (11 izvršitelja) u 
iznosu od 170,00 kuna neto.  
   

 
C 

1. Naknade iz točke A i B ovoga zaključka isplatit će sukladno odredbi članka 39. stavka 3. 
točke 1. Zakona o porezu na dohodak, na teret pozicije PR02253 Proračuna Grada Rijeke za 
2018. godinu. 
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