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OBJAVA ZA MEDIJE 

 

GRADONAČELNIČE, UKINITE SAMI NAKNADE SVOJIM KOLEGAMA U 

NADZORNIM ODBORIMA 

 

Split, 22. travnja 2020. – Na dnevnom redu sutrašnje sjednice gradskog vijeća naći će 

se Prijedlog zaključka o neisplati naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, 

kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita te članovima nadzornih odbora i skupština 

trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita. 

- Ova točka nije u skladu sa zakonom. Naime, Zakon o trgovačkim društvima jasno kaže u 

članku 269. da se naknade određuju statutom ili odlukom skupštine društva, to jest 

odlukom gradonačelnika. Svaka druga odluka je protuzakonita pa čak i ova koju je donijelo 

gradsko vijeće 2013. godine, a koja je trenutno na snazi o visinama naknada u nadzornim 

odborima trgovačkih društava – izjavio je gradski vijećnik stranke Pametno Branimir Urlić. 

- Gradonačelnik se sigurno našao u nezavidnoj situaciji u kojoj mora vlastitim stranačkim 

kolegama i koalicijskim partnerima ukinuti naknade za rad u nadzornim odborima, a 

pokriće traži u članovima gradskog vijeća, iako tu odluku može donijeti sam. Ne znamo je 

li gradonačelnik zaboravio do on kao zastupnik Grada Splita, koji je ujedno Skupština 

društva, odlučuje o sastavu i naknadama nadzornih odbora – izjavio je Urlić. 

Osim točaka koje nisu u skladu sa zakonom, cijela se sjednica ne održava prema uputi 

Ministarstva uprave, koja nalaže da se elektroničkim putem održava sjednica samo s 

točkama koje su hitne i neodgodive. Na dnevnom redu raspravljati će se o nizu točaka 

koje nisu hitne, poput promjena statuta osnovnih škola, izvješćima o raznim programima, 

izvješću Čistoće i izvještaju o izvršenju proračuna za prošlu godinu. O izvršenju proračuna 

se prošle godine raspravljalo sredinom lipnja, a gradonačelnik je sada požurio računajući 

da će izvještaj o trošenju financija Grada proći bez previše polemike iz oporbe.  

S druge strane, dvije gospodarske mjere koje su usvojene na prošloj sjednici, a to su 

neplaćanje zakupa gradskih prostora i javnih površina te oslobađanje od komunalnih 

naknada do kraja lipnja za objekte kojima je zabranjen rad, već idu u izmjene.  
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