
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE 

O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETE NEDELJE  

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Dana 23. prosinca 2020. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim zakonom su 

propisane naknade za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima 

predstavničkog tijela na način da se naknada određuje u neto iznosu po članu 

predstavničkog tijela i to tako da ukupna godišnja neto naknada ne smije 

iznositi više od 10.000,00 kuna za članove Gradskog vijeća u Gradu Svetoj 

Nedelji. Nadalje, istim zakonom određeno je da se neto naknada za 

predsjednika Gradskog vijeća može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 

50%, a za potpredsjednike Gradskog vijeća za najviše 30% pripadajuće 

naknade za člana Gradskog vijeća.  Također, ovaj zakon propisuje 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 od stupanja 

na snagu. Ove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 

odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  

 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Pozivaju se svi sudionici da svoja mišljenja i prijedloge vezane uz odlučivanje 

o naknadama za rad članova Gradskog vijeća dostave u ovom postupku 

savjetovanja  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

2. veljače 2021. godine do 4. ožujka 2021. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante 

Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i 

mišljenja na nacrt Odluke o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Grada Svete Nedelje“ ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: 

pitanja@grad-svetanedelja.hr  

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta 

dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu 

javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću. 
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