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    GRADSKO VIJEĆE  GRADA GOSPIĆA
    

 
Predmet: Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih  

     tijela Gradskog vijeća 
                      -na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 

 
Poštovani,  

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 p.t., 7/15, 1/18 i 3/20) u privitku dopisa dostavljam Vam na  razmatranje i donošenje 
prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća. 
 
Obrazloženje: 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Gospića, 
članovima radnih tijela, sadržan je u članku 31., te članku 31.a 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, 123/17., 98/19 i 144/20.), kao i u 
članku 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 
3/13 p.t., 7/15, 1/18 i 3/20). 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave 
i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, 
nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.  

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 
144/2020. i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem 
tekstu: Izmjene i dopune Zakona).  

Odredbama članka 10. Izmjenama i dopuna Zakona, propisana je najviša ukupna godišnja neto 
naknada po članu predstavničkog tijela ovisno o broju stanovnika. Za gradove i općine s više od 
10.000 do 20.000 stanovnika,propisano je ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog 
tijela ne smije iznositi više od 10.000,00 kn, dok se naknada predsjedniku 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. 



Slijedom navedenog, prijedlogom ove Odluke, napušta se dosadašnji model određivanja visine 
naknade za rad u Gradskom vijeću, a prema kojem su vijećnici ostvarivali naknadu za rad kroz fiksni 
mjesečni paušalni iznos te prava na dodatnu naknadu za svaku održanu sjednicu vijeća i sjednicu 
radnih tijela Gradskog vijeća, dok su predsjednik i potpredsjednici vijeća ostvarivali mjesečnu 
naknadu u odlukom određenom postotnom iznosu prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po 
zaposlenom u RH.  

Novim prijedlogom bi članovi vijeća ostvarivali samo jednu naknadu i to kao mjesečni paušal u iznosu 
od 800,00 kuna, dok bi predsjednik ostvarivao pravo na naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna, a 
potpredsjednik vijeća 1.000,00 kuna. Dodatnu naknadu vijećnik/predsjednik vijeća/potpredsjednik 
vijeća, mogli bi ostvarivati samo ukoliko sudjeluju u radu radnih tijela Gradskog vijeća, i to u iznosu 
od 50,00 kuna za svaku održanu sjednicu radnog tijela u koje su imenovani i na kojoj su bili nazočni. 
Ukupna godišnja naknada koju vijećnik ostvari ne smije prelaziti iznos utvrđen odredbama već 
spomenutog članka 10. Izmjena i dopuna Zakona. 

Stoga, prijedlogom ove Odluke,  smanjila bi se izdvajanja za naknade članovima Gradskog vijeća, 
kako po članu vijeća, a tako i u ukupnom iznosu dosad izdvajanom za tu namjenu.  

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu Odluke planirana su sredstva  u Proračunu Grada Gospića. 

 Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 
Odluke. 

 

S poštovanjem, 

       GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

                Karlo Starčević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Na temelju članka 31. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 p.t., 7/15, 1/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Gospića na  sjednici 
održanoj dana _____________ 2021. godine, donijelo je  
 

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

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Gospića 
(u daljnjem tekstu: Gradskog vijeća), i njegovih  radnih tijela, kao i naknada materijalnih troškova za 
vrijeme službenih putovanja članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.  

Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada Gospića. 
 
II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA 

 
Članak 2. 

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima 

Gradskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Gradskog vijeća tako da ukupna godišnja neto 
naknada po članu Gradskog vijeća ne smije iznositi više od 10.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Članu Gradskog vijeća određuje se naknada za rad u Gradskom vijeću u neto iznosu od 800,00 

kuna mjesečno. 
Naknadu iz stavka 1. ovoga članka članovima Gradskog vijeća obračunava upravno tijelo 

Grada Gospića nadležno za financije i isplaćuje do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.  
 
 
III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG 

VIJEĆA 
 

Članak 4. 
Predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća pripada naknada za obavljanje dužnosti u 

Gradskom vijeću i izvršavanje drugih obveza propisanih općim aktima i može se odrediti u iznosu 
uvećanom za najviše 50% za predsjednika, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 
pripadajuće naknade utvrđene člankom 3. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Naknada iz članka 4.  utvrđuje se kako slijedi: 

1. predsjedniku Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno,  
2. potpredsjednicima Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. 

Obračun i isplata naknade iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se na  način utvrđen člankom 3. 
ove Odluke za obračun i isplatu naknade za rad u Gradskom vijeću. 

 
 
 
 



 
 

IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 6. 
Osobama iz članka 3. i 5. ove Odluke pripada pravo na naknadu za rad u radnim tijelima 

Gradskog vijeća određenim Statutom Grada Gospića. 
Naknada za članove radnih tijela Gradskog vijeća određuje se u iznosu od 50,00 kuna po 

održanoj sjednici radnog tijela.  
Naknadu iz stavka 2. ovoga članka obračunava upravno tijelo Grada Gospića nadležno za 

financije i isplaćuje na žiro-račun člana Gradskog vijeća do 15-tog u mjesecu koji slijedi mjesecu u 
kojem je održana sjednica radnog tijela Gradskog vijeća i na kojoj je nazočio član Gradskog vijeća, a 
na temelju naloga Tajništva Grada Gospića koje vodi evidenciju o održanim sjednicama i nazočnosti 
na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća.  
 
V. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 

 
Članak 7. 

Predsjednik Gradskog vijeća, potpredsjednici Gradskog vijeća, članovi Gradskog vijeća i 
članovi njegovih radnih tijela, koji su upućeni od strane predsjednika Gradskog vijeća ili 
gradonačelnika Grada Gospića na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja 
poslova iz djelokruga Gradskog vijeća ili zastupanja Grada Gospića, imaju pravo na dnevnicu, 
naknadu troškova prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za službenike i 
namještenike upravnih tijela Grada Gospića. 

 Putni nalog za službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu odobrava gradonačelnik Grada 
Gospića. 

Obračun i isplatu naknade svih troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadležno upravno 
tijelo za financije na temelju ispunjenog i od strane gradonačelnika ovjerenog naloga za službeno 
putovanje kojeg priprema nadležno upravno tijelo za poslove Gradskog vijeća. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 8. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima 

Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09, 2/12, 8/14) i Odluka o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 2/12, 8/14, 3/15). 
 

Članak 9. 

Ova Odluka  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, gradonačelnike i župane, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 

                                                                                                                PREDSJEDNIK  
                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

                                                                                       Petar Radošević, v.r. 
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