
Temeljem članka 34. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske 
županije» br. 6/01. i 11/04.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 21. sjednici 
održanoj dana 04.06.2008. godine, donijelo je slijedeću 
 
 
 

ODLUKU 
 O NAKNADI TROŠKOVA ČLANOVIMA 

GRADSKOG VIJEĆA, GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 I NJIHOVIH RADNIH TIJELA TE TIJELA  
MJESNIH ODBORA GRADA PRELOGA 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog 
poglavarstva i njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga (u 
daljnjem tekstu odluka) određuje se pravo na naknadu troškova nastalih uslijed 
vršenja dužnosti članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, njihovih radnih 
tijela te tijela mjesnih odbora s područja Grada Preloga. 
 

Članak 2. 
Osobe iz čl. 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova nastalih uslijed vršenja 
svoje dužnosti i to zbog nazočnosti sjednicama Gradskog vijeća, Poglavarstva, 
radnih tijela te tijela mjesnih odbora s područja Grada Preloga. 
 

Članak 3. 
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednici Gradskog vijeća 
pripada naknada u iznosu od 15 % prosječne plaće isplaćene po radniku u 
gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto 
iznos naknade po sjednici. 
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama Gradskog 
poglavarstva pripada naknada u iznosu od 7,5 % prosječne plaće isplaćene po 
radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što 
predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama drugih tijela 
pripada naknada u visini iznosa koja pripada članu tijela kojoj sjednici prisustvuju. 
 

Članak 4. 
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji prisustvuju sjednici Gradskog 
poglavarstva pripada naknada u iznosu od 15 % prosječne plaće isplaćene po 
radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što 
predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama 
Gradskih vijeća pripada naknada u iznosu od 7,5 % prosječne plaće isplaćene po 
radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što 
predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama drugih 
tijela pripada naknada u visini iznosa koja pripada članu tijela kojoj sjednici 
prisustvuju. 
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Članak 5. 

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva koji prisustvuju 
sjednicama svojih radnih tijela pripada naknada u iznosu od 5 % prosječne plaće 
isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, 
što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
 

Članak 6. 
Članovima vijeća mjesnih odbora s područja Grada Preloga koji prisustvuju 
sjednicama vijeća mjesnih odbora pripada naknada u iznosu od 5 % prosječne plaće 
isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, 
što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
 

Članak 7. 
Predsjedniku Gradskog vijeća pripada iznos od 600,00 kuna mjesečno/neto za 
obavljanje poslova iz čl. 34. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske 
županije» br. 6/01 i 11/04). 
Predsjedniku Gradskog vijeća koji prisustvuju sjednicama Gradskog poglavarstva 
pripada naknada u iznosu od 10 % prosječne plaće isplaćene po radniku u 
gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto 
iznos naknade po sjednici. 
Predsjedniku Gradskog vijeća koji prisustvuju sjednicama drugih tijela pripada 
naknada u visini iznosa koja pripada članu tijela kojoj sjednici prisustvuju. 
 

Članak 8. 
Predsjednicima mjesnih odbora i Socijalnog vijeća Grada Preloga pored iznosa iz čl. 
5, odnosno čl. 6. ove Odluke pripada i iznos od 2.500,00 kuna godišnje za obavljanje 
poslova iz djelokruga mjesnih odbora, odnosno Socijalnog vijeća Grada Preloga. 
 

Članak 9. 
Osobe iz čl. 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu stvarno izgubljene zarade za 
prisustvovanje sjednicama u slučaju da se sjednice održavaju za vrijeme njihovog 
radnog vremena. 
Pravo na naknadu stvarno izgubljene zarade isplaćuje se pravnoj osobi u kojoj je 
osoba iz čl. 1. ove Odluke u radnom odnosu i to na osnovu pismenog zahtjeva 
pravne osobe. 
 

Članak 10. 
Službenicima koji su pozvani na sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva a 
sjednica se održavaju izvan redovnog radnog vremena pripada naknada u iznosu od 
7,5 % prosječne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u 
prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. 
 

Članak 11. 
Službenicima koji su pozvani na sjednice radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog 
poglavarstva te tijela mjesnih odbora s područja Grada Preloga a sjednica se 
održavaju izvan redovnog radnog vremena pripada naknada u visini iznosa koja 
pripada članu tijela kojoj sjednici prisustvuju.  
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Članak 12. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova članovima 
Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Preloga koja je donijeta od 
strane Gradskog vijeća Grada Preloga dana 05. rujna 2000. godine i stupila je na 
snagu 14. rujna 2000. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi 
troškova članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Preloga 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/06.), Odluka o naknadi troškova 
članovima Gradskog poglavarstva, članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva i 
organima mjesnih odbora Grada Preloga koja je donijeta od strane Gradskog 
poglavarstva Grada Preloga dana 29. kolovoza 2000. godine i stupila je na snagu 
istog dana, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima 
Gradskog poglavarstva, članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva i organima 
mjesnih odbora Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 9/06.) i 
zaključak Gradskog poglavarstva Grada Preloga od 04. svibnja 1998. godine.  
 

Članak 13. 
Ova Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i 
njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije». 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 
 
 
KLASA: 021-05/08-01/31      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
URBROJ: 2109/14-03-08-01 
Prelog,  04.06.2008.g.            Kolarek Ljubomir, dr.vet.med. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i 
njihovih radnih tijela do sada su posebno regulirale pravo na naknadu troškova 
članovima Gradskog vijeća i njihovim komisijama te članovima Gradskog 
poglavarstva i njihovim komisijama. Navedene odluke nisu sadržavale mogućnost 
isplate manje naknade članovima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva kad 
prisustvuju sjednicama drugih tijela. Istovremeno se predlaže i povećanje naknade za 
prisustvovanje sjednicama članovima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva s 13 
na 15% prosječne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u 
prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici. Slijedom 
navedenog, predlaže se donošenje prijedloga Odluke o naknadi troškova članovima 
Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih 
odbora Grada Preloga, te se ista upućuje Gradskom vijeću Grada Preloga na 
donošenje. 
 
 
        
 

     
     Ured Grada 

    Gradonačelnik 
 
 
 


