


 

Prijedlog 25. veljače 2020.  

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

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-

pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19. ) i članka 22., a u vezi s člankom 27. stavkom 2.  Statuta 

Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće 

Grada Pazina na sjednici održanoj ________________________________ godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama  

članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i  

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina  

 

Članak 1. 

 U članku 8.  Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i članovima 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13.) ispred 

dosadašnjeg stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:  

„Pored prava na naknadu iz članka 6. i 7. ove Odluke, vijećnicima i članovima radnih tijela 

pripada i pravo na naknadu troškova prijevoza po osnovi obavljanja dužnosti u Gradskom vijeću i u 

radnom tijelu u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje porez na dohodak, do neoporezivog 

iznosa.“ 

U istom članku dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., a stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.  

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 

 
             Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

                      Davor Sloković 

 
OBRAZLOŽENJE 

Člankom 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 

137/15., 123/17. i 98/19. ) propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu  u 

skladu s odlukom predstavničkog tijela. 

Prilikom dostavljanja na pregled Državnoj reviziji općih akata Grada Pazina uočeno je kako je 

prilikom donošenja Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada  Pazina i članovima 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada  Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13.) (dalje: 

Odluka) propušteno jasno definirati pravo na naknadu troškova prijevoza pa se predlaže dodavanje 

novog stavka 1. u članak 8. Odluke u tekstu: „Pored prava na naknadu iz članka 6. i 7. ove Odluke, 

vijećnicima i članovima radnih tijela pripada i pravo na naknadu troškova prijevoza po osnovi 

obavljanja dužnosti u Gradskom vijeću i u radnom tijelu u skladu s posebnim propisom kojim se 

uređuje porez na dohodak, do neoporezivog iznosa.“ 

Za provedbu ove  Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva budući da se njome 

samo jasnije definira pravo koje su vijećnici i dosada ostvarivali na temelju dosad važećih Odluka.  

URED GRADA 


