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Konačni prijedlog                                                                            Predlagač: Vijećnik Marko Skokandić 

 

Na temelju 31. stavka 1. 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, 

123/17 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, 

broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 

8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____ sjednici održanoj dana __________ 2020. godine donijelo 

 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik 

Grada Korčule“, broj 6/10) iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi: 

„Članak 5.a 

„Iznimno od članka 3. i 4. ove Odluke, naknada za rad ne pripada predsjedniku Gradskog vijeća, 

potpredsjednicima Gradskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i neće se 

isplaćivati u razdoblju od šest mjeseci, tj. za travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine, 

uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 

virusom SARS-Cov-2. 

Posebne okolnosti iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 

moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće 

vrijednosti, znato narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.“. 

 

Članak 2 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom Grada Korčule“. 

 

KLASA: 021-01/10-01/01                                                                                          

URBROJ: 2138/01-01-20-2                                            

Korčula, _______________                                                                                      

 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK             

                                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Odlukom o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule od 9. 6. 2010. godine određena 

je mjesečna naknada za predsjednika GV 2.270,00 kn, za potpredsjednika 560,00 kn i za vijećnike 1,00 kn., 

te za članove stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, 50,00 kn po sjednici, a za predsjednika odnosno 

zamjenika predsjednika koji je presjedao sjednici radnog tijela, 80,00 kn. To su neto iznosi. 

Kao ovlašteni predlagatelj općeg akta, predlaže se dopuna predmetne Odluke na način kako se to predlaže, 

kao obol vijećnika u smanjenju troškova Grada Korčule u situacija epidemije koronavirusa i razornog 

utjecaja na gospodarstvo, a posljedično tome i na znatno smanjeni priljev sredstva u proračun Grada Korčule 

po svim osnovama. 


