Konačni prijedlog

Predlagač: Gradonačelnik

Na temelju članaka 31. stavka 2. i 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), a u svezi s člankom
32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 144/20), 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 __________ 2021. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama 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, 8/20 i 14/20) u članku 3. stavku 1. podstavci 1. i 2. mijenjaju
se i glase:
„1) predsjednik Gradskog vijeća……………………………… - 950,00 kn
2) potpredsjednik Gradskog vijeća………………………….. - 350,00 kn“.
Članak 2.
U članku 5. stavak 2. briše se.
Članak 3.
U članku 5.a stavak 1. mijenja se i glasi:
„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 četiri mjeseca, tj. za siječanj, veljaču, ožujak
i travanj 2021. godine, uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2.“.
Članak 4.
U članku 6. riječi: “kao i članovi Povjerenstva za popise birača koji nisu vijećnici“ brišu
se.
Članak 5.
Članak 3. ove Odluke primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.
Članak 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada
Korčule“, osim članka 1. koji 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.
KLASA: _____________
URBROJ: ____________
Korčula, _____________
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Obrazloženje
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 144/20) koji je stupio na snagu 15. prosinca 2020. godine, među ostalim, člankom 10.
dodan je novi članak 31.a koji je odredio da rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima
predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna
godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od… u općini i
gradu s više od 5.000 do 10.000 stanovnika – 8.000,00 kn. Naknada za predsjednika
predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike
u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 1. članka 31.a
Zakona, što konkretno znači da bi za predsjednika Gradskog vijeća ukupna godišnja naknada
ne bi smjela prelaziti 14.000,00 kn, a za potpredsjednika 10.400,00 kn.
Prelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama ZLP(R)S je navedeno da da su jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s
odredbama tog Zakona u roku od 60 dana (instruktivni rok) od dana stupanja na snagu tog
Zakona.
Isto tako, članak 10. Zakona o izmjenama i dopunama ZLP(R)S stupa na snagu na dan stupanja
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
Sadašnja naknada predsjedniku Gradskog vijeća iznosi 2.270,00 kn mjesečno (neto) a
potpredsjedniku/icima Gradskog vijeća 560,00 kn. Osim tih mjesečnih naknada, tu su i naknade
troškova prijevoza i naknade za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća (50,00 kn po održanoj
sjednici, s tim da predsjednik odnosno zamjenik predsjednika koji je predsjedao sjednici radnog
tijela pripada naknada od 80.00 kn (ove naknade se ne kumuliraju).
Slijedom danog zakonskog okvira, predlaže se izmjena u članku 3. glede visine naknade
predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća.
Člankom 2. predlaže se brisanje stavka 2. članka 5. Odluke o naknadama troškova vijećnicima
Gradsko vijeća Grada Korčule jer Povjerenstva za popis birača više nema, naime to tijelo više
ne postoji jer je ukinuto novim Zakonom o popisima birača, posljedično i izmjena u čl. 6.
Člankom 3. mijenja se stavak 1. članka 5.a Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog
vijeća Grada Korčule, čime se naknada za rad predsjedniku GV, potpredsjednicima GV,
vijećnicima i članovim radnih tijela GV neće isplaćivati naknada za razdoblje od 4 mjeseca
(siječanj, veljača, ožujka i travanj 2021.) Naime, u travnju se očekuje raspisivanje redovnih
lokalnih izbora, kada bi stupanjem na snagu takve odluke prestao i mandat vijećnicima GV.

Odredbe članak 5. i 6. ove Odluke su završne, odnosno prijelazne odredbe.

