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KLASA: 023-01/20-01/05          
URBROJ: 2103/01-02-20-4                            
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    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela  
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih 
tijela i u povodu toga donio sljedeći 

 
   

ZAKLJUČAK 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela kao u tekstu Nacrta i upućuje 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode Mirela Bašić.  
 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 

 
 
 
 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za financije i javne prihode 
 
 
KLASA: 023-01/20-01/05 
URBROJ: 2103/01-08/1-20-3 
Bjelovar, 15. travnja 2020. 
 
 
 
                 Gradonačelnik Grada Bjelovara 

      Dario Hrebak 
 
 
 
 

PREDMET: Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama 
vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela  
 
  

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima 
radnih tijela utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
 
 
                      PROČELNICA 
 
        Mirela Bašić,dipl.oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 

NACRT 
Na temelju članka 31.st.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, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na__. sjednici održanoj __. travnja 2020. donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada 

Bjelovara i članovima radnih tijela  
 

I. 
U Odluci o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i 

članovima radnih tijela ( Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 5/13) iza članka 
4.dodaje se članak 4.a koji glasi:  
„U slučaju nastupa posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu (potres, poplava, pandemija i dr.) 
predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima Gradskog vijeća, vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela neće se isplaćivati naknade 
određene u člancima 2., 3., 4. i 5. Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća 
Grada Bjelovara i članovima radnih tijela“. 

 
Iza članka 4.a dodaje se članak 4.b koji glasi:  

„Obustava isplata naknada iz čl. 4.a traje do 30.06.2020.“   
 
      II. 

Svrha i način raspoređivanja ušteđenih sredstava urediti će se odlukom 
Gradskog vijeća.  

 
     III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 023-01/20-01/05 
URBROJ: 2103/01-02-20-2 

Bjelovar, __. travnja 2020. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
           Ante Topalović, univ.bacc.oec. 



 
 

OBRAZLOŽENJE 

 
Nastupanje posebnih okolnosti uvjetovanih pojavom i širenjem bolesti COVID-19,  
utječe na gospodarstvo i ekonomske prilike svih građana a time i Proračun Grada 
Bjelovara. Obustavama isplata vijećničkih naknada i naknada članova radnih tijela 
postići će se uštede koje će se usmjeriti u svrhe potrebne radi očuvanja gospodarstva 
i pomoći najpotrebnijima. 
 
Na predloženi način po jednoj sjednici će se uštedjeti oko 26.000,00 kn ( sa svim 
porezima i doprinosima) . 
 
U koju svrhu i način će se koristiti ušteđena sredstva od naknada, odlučiti će zajednički 
svi vijećnici nakon što prestanu okolnosti koje su dovele do obustava isplata tih 
naknada. 
 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke, utvrdi ga kao 
Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i 
članovima radnih tijela  kao u tekstu Nacrta i uputite ga Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
 
PRIPREMILA                                                                          Pročelnica 
Voditeljica Odsjeka  
za naplatu i pravne poslove                                                 Mirela Bašić,dipl.oec. 
Željka Vizi,dipl.iur. 


