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REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
GRADONA ČELNIK
KLASA: 021-01/20-0 W
URBROJ: 2178/01-07-20-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2020.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br . 33/01., 60/01.-vjerodostojno tuma čenje, 129/05., 109/07., 125/08. , 36/09. , 150/11,
144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br . 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog
Broda br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon
razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela
Na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, utvr đuje se prijedlog Odluke o
obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela.
Utvr đeni prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na
raspravu i usvajanje.
Za zakonitost i točnost:
Vi ši stručni suradnik:
Anja Matić, mag.iur

r'

Privremena pročelnica:
Snježana Štivić dipl.oec.
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GRADONA ČELNIK
Mirko Duspara,dr.med.
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Dostaviti:
1. Gradsko vijeće
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7.
Pismohrana
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GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-01/20-01/
URBROJ: 2178/01-07-20Slavonski Brod
travnja 2020.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br . 33/01. , 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09. , 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 35. i 36. Statuta Grada
Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br . 6/09. i 13/10. i Službeni
glasnik Grada Slavonskog Broda br . 4/12. , 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ) , a u skladu s Odlukom o
mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja
sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine broj 32/20) i sukladno preporukama
Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu na .. . . sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog
odr žanoj dana . .. travnja 2020.godine, donosi se

ODLUKA
o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela
I.
Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije koronavirusa COVID-19,
članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela obustavit će se naknada od dana stupanja
na snagu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja do dana opoziva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda" .
Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gradsko vijeće
Gradona čelnik
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
Članovi Gradskog vijeća
Članovi radnih tijela
Dosje
Dokumentacija
Zapisnik
Pismohrana

Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda donijelo je 11. srpnja 2007. Odluku o naknadama
članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela, a dana 2. srpnja
2009. donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća,
Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela
Člankom 31. stavak 2. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da
član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Zbog smanjenja proračunskih prihoda nastalih povodom epidemije bolesti COVID-19
navedena sredstva koristit će se za saniranje posljedice epidemije koronavirusa radi
premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza,
a sve s ciljem zadr žavanja odr živosti financiranja tijekom razdoblja trajanja epidemije
koronavirusa.
Člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN RH 33/01 , 60/01,vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 ,
123/17, 98/19 ) propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u
djelokrug predstavničkog tijela. Člankom 36. Statuta Grada Slavonskoga Broda (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br . 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog
Broda br . 4/12. , 5/12. , 6/13. , 5/14, 4/18 ) propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge
opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 predlaže se
donošenje prijedloga Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
/

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA : 021-01/20-01#
URBROJ: 2178/01-07-20- !
Slavonski Brod, 9. travnja 2020.
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KOLEGIJ GRADONA ČELNIKA

PREDMET:
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o obustavi isplate
naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela
- prijedlog Odluke, dostavlja se
Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih nastalih uslijed epidemije koronavirusa COVID-19
predlaže se donošenje Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela. Ovom Odlukom predlaže se obustaviti isplatu naknade svim članovima
Gradskog vijeća i članovima radnih tijela od dana stupanja na snagu Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja , rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja sportskih
i kulturnih događanja do dana opoziva.
U prilogu se dostavlja prijedlog Zaključka na raspravu i potpisivanje.
Viši stručni suradnik:
Anja Matić, mag. iur .
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Prilog:
1. prijedlog Zaključka ( s prilozima)
Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

PRIVREM
Snježan

.

PROČ ELNICA
ivić dipl. oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-03/07-01/ 442
UR.BR.2178/01-07-07- 2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br . 33/01, 60/01- vjerodostojno
tuma čenje i 129/ 05) i članka 33 . Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije br . 14/01, 10/05 i 2/06) Gradsko vijeće Grada
Slavonskog Broda na 4. sjednici odi 1. srpnja 2007. godine donijelo je
ODLUKU
o naknadama članovima Gradskog vijeća , Gradskog poglavarstva i članovima
radnih tijela

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvr đuje naknada članovima Gradskog vijeća, Gradskog
poglavarstva , radnih tijela i djelatnicima Gradske uprave koji sudjeluju u radu svih
gradskog tijela izvan radnog vremena.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke utvr đuje se u netto iznosu na koji se
obračunavaju doprinosi, porez i prirez sukladno Zakonu o porezu na dohodak.
Pravo na naknadu iz članka 1. ostvaruju kako slijedi:
1.Predsjednik Gradskog vijeć a
3.000,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
2.Potpredsjednik Gradskog vijeća 1.500,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
3. Č lanovi Gradskog vijeća
1.000 , 00 kn netto - stalna mjesečna naknada
4.Predsjednik radnog tijela
250, 00 kn netto po sjednici na kojoj je nazo čan
5. Č lanovi radnih tijela
200 , 00 kn netto po sjednici na kojoj je nazo č an
6.Č lanovi Gradskog poglavarstva
( volonteri )
2.000, 00 kn neto - stalna mjesečna naknada
7. Djelatnik (Tajnik) koji sudjeluje u
organizaciji i pripremi sjednica
200, 00 kn neto - po sjednici radnih tijela izvan
radnih tijela
radnog vremena
8. Djelatnici koji sudjeluju u pripremi, otpremi i radu sjednica tijela grada i radnih tijela
- 100,00 kn po sjednici izvan radnog vremena
Članak 3.
Naknada iz prethodnog članka ove Odluke isplaćuje se iz proračunskih sredstava
Grada Slavonskog Broda iz razdjela i s pozicije Gradskog vijeć a , a naknada iz to čke
6. č lanak 2. stavak 2., s pozicije Gradskog poglavarstva.

i

'

Članak 4.
Obra čun naknada iz članka 2. točke 1 -6. obavit će Ra čunovodstveno-financijska
služba prema dostavljenoj obračunskoj listi Tajništva, a obračun za točku 7. i 8.
obavit će ista služba prema dostavljenom spisku Tajništva.
,
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Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama članova
Gradskog vijeća , Gradskog poglavarstva i stalnih radnih tijela (Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije br . 2/02 i 5/03).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije«.

I
i

:
i
i

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆ A:
Ž eljko Rački,dipl.iur.
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Za dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradona čelnik
3. Računovodstveno-financijska služba
4. Zamjenici gradona čelnika
5 . Uredništvo Službenog vjesnika Brodsko posavske županije
6. Ured dr žavne uprave Brodsko posavske županije
7. Zapisnik
8. Dosje
9. Dokumentacija
10. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

BH G R A D S L A V O N S K I B R O D
GRADSKO VIJEĆ E
KLASA:400-09/09-01/ H
UR . BR.2178/01-07-09- 3
Slavonski Brod , 2 . srpnja 2009 .

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
( regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br . 33/ 01 , 60/01- vjerodostojno
tumačenje , 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09) i članka 36. Statuta Grada
Slavonskog
Broda ("Služ beni vjesnik Brodsko-posavske županije" br .6/09 .) , Gradsko vijeće
je na
svojoj 4. sjednici odr ž anoj 2. srpnja 2009. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o naknadama članovima Gradskog vijeća , Gradskog poglavarstva č
i lanovima
radnih tijela

Članak 1.
Mijenja se naziv Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeć a
, Gradskog
poglavarstva i članovima radnih tijela / Služ beni vjesnik br .14/ 07/ tako da
glasi:
Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih
tijela.
Članak 2.
U članku 2. Odluke brišu se to čka 6. i 7.
To čka 8 . postaje točka 6. i glasi:
Djelatnici koji sudjeluju u pripremi, otpremi i radu sjednica tijela grada i radnih
tijela
kao i pro čelnici koji su u svojstvu izvjestitelja na sjednicama radnih tijela
100,00 kn
—
po sjednici izvan radnog vremena
Članak 3.
U članku 3 . Odluke briše se dio teksta: ,,a naknada iz točke 6. članak
2. stavak 2. , s
pozicije Gradskog poglavarstva " .
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi :
Obra čun naknada iz članka 2. obavit ć e Upravni odjel za financije
i ra čunovodstvo
prema dostavljenoj obračunskoj listi i spisku Tajništva Grada.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Slu
žbenom vjesniku
Brodsko posavske ž upanije«.

ŠS& SKOG VIJE Ć A :
ijo Golubič i ć

