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Gradonačelnik je 8.srpnja 2019. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Donosi se Odluka o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada 
Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite, u predloženom tekstu. 
 2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz članka 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
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Gorana Šarića, Vinka Randića 
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak 
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Obrazloženje
Prijedloga odluke o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke 

za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 9. lipnja 2009. godine donijelo je Odluku 
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 21/09), a na sjednici održanoj 9. studenog 2010. godine Odluku o 
ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/10).

Od formiranja postrojbi civilne zaštite kontinuirano se najmanje dva puta godišnje provode 
vježbe i osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite.

Popunu pripadnika postrojbi civilne zaštite obavljao je Područni ured Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje Rijeka, na temelju popisa osoba iz evidencije Ureda za obranu.

Od formiranja postrojbi pa do danas povećavao se broj članova postrojbi koji se nije 
odazivao na aktivnosti civilne zaštite, a došlo je do kontinuiranog smanjivanja broja članova u obje 
postrojbe.

Razlog tome, između ostalog je u činjenici da ne postoji zakonska obveza za odaziv na 
vježbe, zdravstveni problemi pripadnika postrojbi, starosna dob i sl.

Kako bi se dodatno animirao veći broj građana na sudjelovanje u postrojbama civilne 
zaštite, Grad Rijeka je 2018. godine u dva navrata objavio javni poziv građanima na uključivanje u 
postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke. 

Na oba poziva javilo se ukupno 55 građana te je sada popunjenost postrojbi 
zadovoljavajuća. 

U međuvremenu održano je osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite. Za sve 
pripadnike osigurana su i sredstva za njihovo opremanje.

Jedna od mjera koja bi svakako u budućnosti doprinijela da odaziv na vježbe bude 
zadovoljavajući je da se za pripadnike postrojbi osigura i naknada za dane provedene na vježbama 
i obuci.

Članak 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 
118/18) – u daljnjem tekstu: Zakon, određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi 
odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguranja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za 
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Mogućnost određivanja naknade 
članovima postrojbi određena je člankom 45. stavkom 4. Zakona odredbom da obveznik civilne 
zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, 
sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu. Nadalje je člankom 16. 
stavkom 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
("Narodne novine" broj 69/16) određeno je da pripadnicima postrojbi civilne zaštite zbog 
sudjelovanja u aktivnostima civilne zaštite, mogu biti određene naknade, i to u vidu paušalne 
novčane naknade i/ili u određenim povlasticama koje im se posebnom odlukom nadležnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dodijeliti.

U skladu s navedenim, predlaže se da se pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada 
Rijeke za sudjelovanje na vježbama i osposobljavanjima osigura dnevna naknada u visini od 
150,00 kuna neto.

Naknada podliježe obvezi plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te 
poreza i prireza.

Obveznik obračunavanja i uplate navedenih doprinosa te poreza i prireza je Grad Rijeka. 
Ukupno planirana sredstva u 2019. godini za ove potrebe iznose 20.000 kn, a sredstva su 

osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, na poziciji PR01436.

S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći 

Z A K LJ U Č A K

1. Donosi se Odluka o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite 
Grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite, u predloženom 
tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz članka 1. ovoga zaključka objavi u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“.



Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 45. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 
novine" broj 82/15 i 118/18), članka 16. stavka 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16) te 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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke,
__________________2019. godine, donio je 

ODLUKU

o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje u 
aktivnostima civilne zaštite

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje pravo na naknadu pripadnicima postrojbi civilne zaštite na 
području grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite.

Članak 2.

Pripadnici postrojbi civilne zaštite na području grada Rijeke ostvaruju pravo na dnevnu 
naknadu za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite u iznosu od 150,00 kuna neto.

Članak 3.

Novčana sredstva za naknade iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada 
Rijeke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Rijeke“.
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