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Prelog,  ožujak 2021. godine 



Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik MeĎimurske županije“ 
broj 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Preloga na __  sjednici 
održanoj dana _____ 2021. godine,  donosi 
 
 
 

ODLUKU 
 O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA ČLANOVIMA 

GRADSKOG VIJEĆA, RADNIH TIJELA TE TIJELIMA  
MJESNIH ODBORA GRADA PRELOGA 

 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga mijenja se Odluka o naknadi 
troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada 
Preloga  (Službeni glasnik MeĎimurske županije br. 10/08., 14/09., 19/10., 7/20. i 
15/20.) i to na način da se članak 7. mijenja i glasi:  
Predsjedniku Gradskog vijeća pripada iznos od 1.000,00 kuna mjesečno/neto za 
obavljanje poslova iz nadležnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Preloga.  

Članak 2. 
Ova Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih 
tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga stupa na snagu danom stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. .  

Članak 3. 
Ova Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga objaviti će se u „Službenom 
glasniku MeĎimurske županije“. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
 

 
Klasa: 021-05/20-01/__     PREDSJEDNIK: 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
Ovom Odlukom o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga usklaĎuje se ista s odredbama 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 144/20.). 
Navedenim izmjenama, odreĎena je ukupna godišnja naknada i to u neto iznosu po 
članu predstavničkog tijela i predsjedniku predstavničkog tijela, ovisno o broju 
stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Tako je za područje 
Grada Preloga, znači za područje do 10.000 stanovnika utvrĎena maksimalna 
godišnja naknada u visini od 8.000,00 kn. Za predsjednika ona može biti viša ali ne i 
viša od 50 % utvrĎene neto naknade za vijećnika. Dodano se u navedene granične 
iznose naknada za prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća pribrajaju i iznosi 
naknada vijećnika za radna tijela Gradskog vijeća. Naknade utvrĎene za članove 
Gradskog vijeća ne treba mijenjati iz razloga što su one osjetno niže od navedenog 
graničnog iznosa neto naknade. Jedino je utvrĎena potreba izmjene visine naknade 
za predsjednika Gradskog vijeća te je i iz tog razloga predložena navedena izmjena.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga da prihvati ovaj 
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, 
radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga u tekstu kako je to gore 
navedeno.  
 
 
         PROČELNICA: 
 
        Miljenka Radović, mag.iur. 
 
 
 
 

 


