
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PORENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 402-01/21-01/30  

URBROJ: 2167/01-09/01-21-2  

Poreč - Parenzo, 12. veljače 2021.  

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča 

- Parenzo", broj 02/13 10/18) Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Gradskog    

    vijeća Grada Poreča-Parenzo sa obrazloženjem, te se dostavlja Gradskom vijeću Grada   

    Poreča-Parenzo na donošenje u priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. ovog   

    Zaključka dati će Morena Mičetić-Fabić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i    

   gospodarstvo. 

 

Privitak: Prijedlog Odluke 

 

 

 

  GRADONAČELNIK 

Loris Peršurić 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće – ovdje 

2. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo - ovdje 

3. Pismohrana - ovdje 

 

 

 

 

 

 



         

    REPUBLIKA HRVATSKA 

      ISTARSKA ŽUPANIJA 

   GRAD POREČ-PARENZO 

CITTÀ DI POREČ-PARENZO 

            Gradsko vijeće 

KLASA: 

URBROJ:  

Poreč-Parenzo,        2021.                     

     

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

samoupravi ("Narodne novine" broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 

125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017 i 98/2019) i članaka 41. i 47. Statuta 

Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/2013 i 10/2018), 

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj     2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o naknadama vijećnika 

i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

 

Članak 1. 

               Vijećnici i članovi radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo (u daljnjem 

tekstu: Gradsko vijeće) imaju, sukladno odredbama ove Odluke,  pravo na naknadu  za 

obavljanje svojih dužnosti radi ostvarivanja zadaća Grada Poreča-Parenzo, kao jedinice 

lokalne samouprave. 

Članak 2. 

                Naknada iz članka 1. ove Odluke određuje u neto iznosu po dužnostima: 

 DUŽNOST                                                            NETO  IZNOS  

- vijećnik - predsjednik Gradskog vijeća....................1.200,00 kuna mjesečno, 

- vijećnik- potpredsjednik Gradskog vijeća...................900,00 kuna mjesečno, 

- ostali vijećnici..............................................................700,00 kuna mjesečno,  

- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća..................230,00 kuna po sjednici radnog tijela  

                                                                                      na kojoj su sudjelovali u radu i 

-ostali članovi radnih tijela Gradskog vijeća............... 160,00 kuna po sjednici radnog tijela  

                                                                                      na kojoj su sudjelovali u radu. 

               Ako dužnost predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odnosno mandat 

vijećnika u pojedinom mjesecu nije trajao cijeli mjesec, tada im pripada naknada  razmjerno 

broju dana trajanja njihove dužnosti, odnosno mandata u tom mjesecu.  
                  Naknada za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća isplaćuje se temeljem pisanog zahtjeva 

predsjednika radnog tijela, uz priloženi zapisnik sa sjednice radnog tijela. 
               Vijećnici, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu 

za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća.      

 

Članak 3. 

               Vijećnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak i odlazak sa sjednice 

Gradskog vijeća u visini troškova javnog prijevoza. 

 

 



Članak 4. 

               Za obavljanje njihovih dužnosti izvan područja Grada Poreča-Parenzo na temelju 

posebnog naloga predsjednika Gradskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela 

Gradskog vijeća pripadaju troškovi i dnevnica. 

 

Članak 5. 

              Iznos dnevnica i troškova iz članka 4. ove Odluke određuje se sukladno propisima o 

visini dnevnice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu za korisnike koji se 

financiraju iz sredstava Državnog Proračuna. 

 

Članak 6. 

               Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o naknadi troškova 

vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni 

glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 07/2011 i 11/2020 ) 

 

Članak 7. 

               Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo", a stupa 

na snagu  01.03.2021. godine. 

 

                                   

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                                              Adriano Jakus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

Pravna osnova za  donošenje Odluke: 

Člankom 31. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 

broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 

123/2017 i 98/2019) propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s 

odlukom predstavničkog tijela. 

Članak 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/2013 i 

10/2018) određuje da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada, a članak 47. Statuta da član Gradskog vijeća za svoj rad u Gradskom 

vijeću ima pravo na naknadu troškova sukladno odluci Gradskog vijeća. 

Postojeće  stanje: 

Do donošenja predložene Odluke, na snazi je Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 

07/2011 i 11/2020). 

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

("Narodne novine" broj 144/2020) ograničen je neto iznos naknade po članu predstavničkog tijela za 

Grad Poreč na najviše 10.000,00 kuna godišnje. Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može 

se odrediti u iznosu uvećanom za 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za 30% od 

maksimalne naknade za člana predstavničkog tijela, odnosno vijećnika.  

Ograničenje iznosa naknade po članu predstavničkog tijela stupa na snagu  na dan  stupanja na snagu 

odluke  o raspisivanju prvih sljedećih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave u 2021. godini.  

Ali, i važećim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave uvijek ovlašteno donositi odluku o naknadama svojim članovima, pa se 

predlaže donošenje predložene Odluke sukladno Zakonu važećem u vrijeme njenog donošenja. 

Osnovna pitanja koja se uređuju Odlukom: 

Predloženom Odlukom određuje se naknada vijećnicima u približno dosadašnjem iznosu, a 

predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća naknada se umanjuje, sve u okviru ograničenja 

naknada određenih navedenim izmjenama i dopunama Zakona, koje će na snagu stupiti vjerojatno u 

travnju 2021. godine i vrijediti u daljnjem periodu. 

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada ostaje ista kao i po dosadašnjoj Odluci. 

Po predloženoj Odluci, vijećnici, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, kad sudjeluju u radu 

radnog tijela Gradskog vijeća u bilo kojem svojstvu, nemaju pravo na naknadu za rad u radnom tijelu, 

jer im se određuje stalna mjesečna naknada za vrijeme trajanja vijećničkog mandata, odnosno za 

trajanja dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. 

Prikaz dosadašnjih i  novih naknada po predloženoj Odluci: 

Kao i u dosadašnjoj Odluci, uređuje se pravo vijećnika na putne i druge troškove prilikom obavljanja 

dužnosti. 

Cilj koji se želi postići donošenjem Odluke: 

Smanjenje ukupnih troškova za naknade članova Gradskog vijeća i usklađenje sa propisima. 

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke. 

Za provođenje predložene Odluke sredstva su određena Proračunom Grada Poreča-Parenzo. 

 

 

DUŽNOST Dosadašnja neto naknada Nova neto naknada 

VIJEĆNIK 677 kuna –po sjednici 

(prosječno 11 sjednica godišnje 

700 kuna mjesečno 

PREDSJEDNIK 

 VIJEĆA 

2.391 kuna mjesečno 1.200 kuna mjesečno 

PODPREDSJEDNICI 

VIJEĆA 

1.253 kune mjesečno 900 kuna mjesečno 

PREDSJEDNIK 

RADNIH TIJELA 

230 kuna po sjednici 230 kuna po sjednici  

ČLAN RADNIH 

 TIJELA 

160 kuna po sjednici 160 kuna po sjednici 


