
       N A C R T  P R I J E D L O G A 

                
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/21-01/__ 

URBROJ: 2133/13-04-21- 

Josipdol , __. veljače 2021. 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.-ispr., 123/17., 98/19. i 144/20.)  i 

članka 41. stavka 18. Statuta Općine Josipdol  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 

14/2017, 07/2018, 24/2018, 13/2020) Općinsko vijeće Općine Josipdol  na __. sjednici 

održanoj __. veljače 2021. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o naknadama za rad Općinskih vijećnika i ĉlanova radnih tijela  

 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o naknadama za rad Općinskih vijećnika u članak 2.  mijenja se i glasi: 

„Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Josipdol pripada mjesečna naknada u netto iznosu od 

750,00 kuna.“. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

 

         

PREDSJEDNIK: 

 

Josip Vukelić  

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE 

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JOSIPDOL 

 

 Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine donio Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnim izborima koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 144 

od 23. prosinca 2020. godine te je stupio na snagu dana 24. prosinca 2020. godine. 

 U članku 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20.) propisano je da su jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s 

odredbama navedenog zakona u roku od 60 dana njegovog stupanja na snagu dakle do 23. 

veljače 2021. godine. 

 U članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20.) Zakon je dopunjen s novim 

člankom 31.a kojom je odreĎen najviši iznos godišnje neto naknade za člana predstavničkog 

tijela prema broju stanovnika jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 

tako da je u općini koja ima od 1000 do 5000 stanovnika, kao što ima Općina Josipdol  iznosi 

6.000,00 kuna, s tim da se predsjedniku predstavničkog tijela naknada može odrediti u iznosu 

uvećanom najviše za 50% a potpredsjedniku za 30% pripadajuće naknade za člana 

predstavničkog tijela. 

 Sada važećom Odlukom o naknadama za Općinskih vijećnika i članova radnih tijela 

(„Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 18/2014)  naknada je odreĎena u  

sljedećim  iznosima: 

 - predsjedniku Općinskog vijeća u mjesečnom neto iznosu od 1.500,00 kuna, što 

godišnje iznosi 18.000,00 kuna neto  i što je više od najvišeg iznosa odreĎenog Zakonom koji 

iznosi 9.000,00 kuna 

 - članu Općinskog vijeća u  neto iznosu od 500,00 kuna po sudjelovanju na sjednici  

što godišnje iznosi  cca 2.000,00 kuna za četiri održane sjednice,  što je manje od najvišeg 

iznosa odreĎenog Zakonom koji iznosi 6.000,00 kuna. 

- članovima radnih tijela odreĎena je naknada u iznosu od 250,00 kn po sudjelovanju 

na sjednicama Odbora, ali ista nije isplaćivana. 

 Kako je iz gore izloženog vidljivo da naknada predsjedniku Općinskog vijeća prelazi 

limit iz novog članka 31.a Zakona, potrebno je izvršiti izmjenu u članka 2. Odluke  o 

naknadama za Općinskih vijećnika i članova radnih tijela („Glasnik Karlovačke Županije“ 

broj: 18/2014)  na način da se mjesečna naknada predsjedniku Općinskog vijeća odredi u 

iznosu od 750,00 kuna. 


