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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, 17. 3. 2021. 
 
 
 
 
 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 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, 12/17, 9/18, 

11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

usvajanje Prijedlog odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i 
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine 

Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici 

Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Verena Lelas Turak, 

pročelnica Ureda Grada. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj e 
Prijedloga odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke  

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
I. Pravni temelj za donošenje Odluke 
 
Zakonom 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-
ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) u članku 31. propisano je da član 
predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali da ima pravo na 
naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 
 
Člankom 50. 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, 11/18-pročišćeni 
tekst, 2/20 i 3/21) propisano je da predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća dužnost 
obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali da imaju pravo na naknadu za rad u skladu s 
odlukom Gradskog vijeća. 
 
Člankom 53. Statuta Grada Rijeke propisano je da članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju 
počasno i za to ne primaju plaću, ali da imaju pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću, 
radnim tijelima Gradskog vijeća te upravnim i kazališnim vijećima ustanova kojih je Grad 
Rijeka osnivač u skladu s odlukom Gradskog vijeća, a u nadzornim odborima trgovačkih 
društava kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s aktima tih pravnih osoba. 
 
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i "Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19 -
pročišćeni tekst , 2/20 i 3/21), u članku 23. propisano je da član Gradskog vijeća ima pravo 
na naknadu za rad u Vijeću, radnim tijelima Gradskog vijeća te upravnim i kazališnim 
vijećima ustanova kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s odlukom Vijeća, a u nadzornim 
odborima trgovačkih društava kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s aktima tih pravnih 
osoba. 
 
Odluku o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće na sjednici 22. prosinca 2009. 
godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 
55/09, a stupila je na snagu 1. siječnja 2010. godine.  
Odluka je doživjela izmjene u nekoliko navrata. Odluka je izmijenjena na sjednici Gradskog 
vijeća 30. lipnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/10), 
na sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2011. godine ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 48/11) te na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2014. godine 
("Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14). 

 
II. Promjene u normiranju prava na naknadu  
 
Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. godine donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: 
Zakon). Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144/20, a stupio je na snagu 24. 
prosinca 2020. godine, osim članaka 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 24. i 26. koji stupaju  
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona (člankom 10.) iza članka 31. važećeg Zakona 
dodan je članak 31a. kojim je propisano ograničenje visine naknada koje mogu dobivati 
članovi predstavničkih tijela pa je tako određeno da se naknada može odrediti za rad u 
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predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela u neto iznosu po članu 
predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela u 
gradu s više od 100.000 do 300.000 stanovnika ne smije iznositi više od 14.000 kuna. 
Ujedno je utvrđeno da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u 
iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 
pripadajuće naknade utvrđene za članove predstavničkog tijela. 
 
Prijelaznom i završnom odredbom Zakona propisana je obveza jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama 
tog Zakona, uslijed čega je Gradsko vijeće na sjednici 25. veljače donijelo Izmjene i dopunu 
Statuta Grada Rijeke i Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 
Posljedično navedenom, potrebno je izmijeniti i Odluku o naknadama članovima Gradskog 
vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke, kako bi se 
sadržaj Odluke uskladio s odredbama Zakona. 
 
Neovisno o činjenici da je važeću Odluku potrebno normativno urediti samo u dijelu korekcije 
visine naknada što je sadržajno propisano u samo jednom članku Odluke, ovo bi bile već 
četvrte izmjene Odluke te se ocijenilo opravdanim pristupiti izradi potpuno nove Odluke. 
 
III. Prijedlog određivanja visine naknada članovima Gradskog vijeća i članovima radnih 
tijela Gradskog vijeća  
 
U nastavku se daje tabelarni prikaz sadašnjih iznosa naknada iskazanih u neto 
iznosima i neto iznosa naknada prema novom prijedlogu 
 
Tabela 1.  
 

Naziv Neto iznos naknade Prijedlog 
 
Naknada za predsjednika Gradskog vijeća 2.952,47 1.749,00 
 
Naknada za potpredsjednike Gradskog vijeća 1.293,36 1.516,00 
 
Naknada za ostale članove Gradskog vijeća 979,34 1.166,00 
 
Naknada za članove radnih tijela Gradskog vijeća 314,01 350,00 

 
 

Za predsjednika, potpredsjednike i članove Gradskog vijeća predlažu se novom 
odlukom utvrditi maksimalni Zakonom dozvoljeni iznosi naknada, u kojem slučaju 
predsjednik, potpredsjednici i članovi Gradskog vijeća ne bi mogli ostvarivati i pravo na 
naknadu za članstvo u radnom tijelu Gradskog vijeća (neovisno o tome da li su predsjednici, 
potpredsjednici ili članovi radnih tijela), kako ukupni godišnji neto iznos naknada ne bi prešao 
maksimalni godišnji Zakonom dozvoljeni limit iznosa naknada. Stoga se u članku 3. stavku 2. 
Prijedloga odluke predlaže dodati odredba kojom bi to bilo propisano. 

Za ostale članove radnih tijela Gradskog vijeća (koji nisu ujedno i članovi Gradskog 
vijeća) predlaže se Odlukom utvrditi istovjetnu naknadu u iznosu od 350,00 kuna neto 
mjesečno, koja naknada bi se, kao i do sada, isplaćivala za mjesec u kojem je održana 
sjednica radnog tijela i ako su sjednici bili nazočni, neovisno o tome koliko je sjednica ili 
nastavaka sjednica u tom mjesecu održano. 
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IV. Financijska sredstva potrebna za provedbu Odluke o naknadama članovima 
Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća  
 
Za provedbu Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Rijeke. 
 
V. Savjetovanje s javnošću 
 
Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća 
nije predmet savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), budući da se Odluka usklađuje s pozitivnim propisom 
više razine, a same izmjene isključivo su tehničkog karaktera. 
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PRIJEDLOG ODLUKE  
 

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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 
144/20) 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, 12/17, 9/18, 11/18-
pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 
_______2021. godine, donijelo je 
 

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

Gradskog vijeća Grada Rijeka 
 

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. 

 
 Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi: 

- predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 1.749,00 kuna neto mjesečno, 
- potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1.516,00 kuna neto mjesečno, 
- ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.166,00 kuna neto mjesečno, 
- članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 350,00 kuna neto, 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. 
Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nemaju pravo na naknadu za 

rad u radnom tijelu Gradskog vijeća. 
Članak 4. 

 
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 3. 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 5. 

 
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 6. 
 

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada 
Rijeke. 
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Članak 7. 

 
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" broj 55/09, 26/10 i 48/11 i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 14/14). 

Članak 8. 
 

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu na 
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
općinske načelnike, gradonačelnika i župane.  


