
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09, 150/11, 

144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada 

Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Omiša na 2. sjednici 

održanoj 8. srpnja 2021. donijelo je  

 

 

ODLUKU 

O NAKNADAMA  ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA I  

ČLANOVIMA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina  novčane naknade (u daljnjem tekstu: naknada) članovima 

Gradskog vijeća Grda Omiša  za rad u  Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća . 

 

 

Članak 3. 

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na  mjesečnu naknadu za rad u Gradskom vijeću i 

radnim tijelima u ukupnom  iznosu od 1.250,00 kn neto. 

 

 

Članak 2. 

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u Gradskom vijeću u iznosu 

od 500 kn neto. 

 

 

Članak 4. 

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća  imaju pravo na naknadu po sjednici radnog tijela na kojoj 

su nazočan i to: 

- predsjednik radnog tijela 450,00 kn neto po sjednici na kojoj je nazočan 

- član radnog tijela 300,00 kn neto po sjednici na kojoj je nazočan. 

 

 

Članak 5. 

Ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela s osnova naknada za rad u 

Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća   ne smije iznositi više od  iznosa utvrđenog 

posebnim Zakonom.  

 

 

Članak 5. 

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,  kada službeno putuju izvan mjesta 

prebivališta imaju prvo na  dnevnice, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini 

propisanoj za službenike upravnih tijela Grada. 

 

 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima 

Gradskog vijeća i drugim osobama koje bira ili imenuje Gradsko vijeće odnosno Gradsko 

poglavarstvo (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/07). 



 

Članak 7. 

Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša, a stupa na snagu prvog dana po 

objavi. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD OMIŠ 

                                                               Gradsko vijeće 

 

Klasa: 021-01/21-01/05 

Broj: 2155-01/01-03/1-20-1 

Omiš, 8. srpnja 2021.                                           

                                                                

                                                                                                        Predsjednik 

                                                                                                     Gradskog vijeća 

                                                                                               Zvonko Močić, dr.med. 

  

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

                    GRAD OMIŠ 

                   Gradonačelnik 

 

Klasa:  021-01/21-01/05 

Urbroj: 2155/01-02-21-1 

Omiš, 2. srpnja 2021. 

 

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.  4/09, 9/10, 

2/13, 10/13, 1/18 i 2/21), Gradonačelnik Grada Omiša, dana 2. srpnja 2021.  donosi 

 

Z A K L J U Č A K  

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Omiša i 

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Omiša i dostavlja  Gradskom vijeću 

radi donošenja. 

 

2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Lidija Pavković, 

pročelnica Ureda gradonačelnika. 

 

 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK 

                                                                                         Ivo Tomasović, dipl.oec.,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Prijedloga Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Omiša i  

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Omiša 

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano 

je da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću  ali da ima pravo 

na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. (članak 31. Zakona). 

 

Izmjenama  navedenog Zakona, koje su stupile na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju lokalnih izbora (15.04.2021.) Zakon je dopunjen člankom 31.a kojim je propisano 

ograničenje visine naknada koje mogu dobivati članovi predstavničkih tijela pa je tak određeno 

za općine i gradove  koji imaju od 10.000 do 20.000 stanovnika, a u kojoj kategoriji je Grad 

Omiš,  da: 

- naknada za rad može se odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima 

predstavničkog tijela 

- ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi višem  od 

10.000,00 kn 

- naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za 

najviše 50%. a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće 

naknade utvrđene za člana predstavničkog tijela. 

 

Tabelarni prikaz dosadašnjih iznosa naknada iskazanih u neto iznosima i neto iznos prema 

novom prijedlogu  

 

Naziv naknade neto iznos dosadašnje 

naknade 

neto iznos – novi prijedlog 

Za predsjednika Vijeća 2.000,00 kn/mjesec 1.250,00kn/mjesec, ukupno 

za rad u Vijeću i radnom 

tijelu 

Za potpredsjednike vijeća 500,00 kn/mjesec 500,00 kn/mjesec 

Za ostale vijećnike 500,00 kn/mjesec 500,00 kn/mjesec 

Za predsjednika radnog tijela 450,00 kn/sjednicu  450,00 kn/sjed0nicu 

Za člana radog tijela 300,00 kn/sjednicu 300,00 kn/sjednicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


