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PREDMET:  Materijal za sjednicu, 
                      - dostavlja se  
 
 
Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska  («Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije» broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 
13/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 4/20) dostavljam kako slijedi: 
 
 

1. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima    
    vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina na području Grada Siska  
 
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje 
 
3. Tekst odredbi važećeg akta koji se dopunjuje 

 
 
 
 
 
 
 
 GRADONAČELNICA  
 
 Kristina Ikić Baniček 
 
 
 
 
 



            PRIJEDLOG 
Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina («Narodne novine» broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 2. i 3. Pravilnika o 
naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina 
(„Narodne novine“ broj 24/06)  i članka 15. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 
10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 4/20)  na ____ sjednici održanoj dana ______ 2020. 
godine donijelo je  
 
 
 

ODLUKU 
o dopunama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća 

i predstavnicima nacionalnih manjina na području Grada Siska 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih 
manjina na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
27/15) iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi: 
 
„Naknada troškova prijevoza članovima vijeća nacionalnih manjina na području Grada Siska 
neće se isplaćivati zaključno s naknadom troškova prijevoza koja bi se isplatila za mjesec 
srpanj 2020. godine“ 
 
 

Članak 2. 
Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi: 
 
„Mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina na području Grada 
Siska neće se isplaćivati zaključno s mjesečnim nagradama koje bi se isplatile za mjesec  
srpanj 2020. godine.“ 
 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 

GRADSKO VIJEĆE                       
Sisak,                                                     GRADA SISKA                  
                                                                                                                    
 
                                                                                                                     PREDSJEDNICA 
 
                                                                                                                     Ivana Cindrić, v.r. 
 
 



 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina («Narodne novine» broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 2. i 3. Pravilnika o 
naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina 
(„Narodne novine“ broj 24/06)  i članka 15. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 
10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 4/20)   
 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA  
Za provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Siska za 
2020. godinu. 
 
 
OBRAZLOŽENJE 
Odlukom o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih 
manjina na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
27/15) utvrđuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća 
nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području grada Siska koje imaju u 
obavljanju poslova za vijeće, odnosno na nagradu za rad u obavljanju poslova predstavnika. 
Zbog proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj uzrokovane virusom COVID -19, predlaže  
se privremena obustava isplate mjesečnih nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima 
nacionalnih manjina na području Grada Siska te isplate troškova prijevoza članovima vijeća 
nacionalnih manjina. 
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
 
 
OBRAZLOŽENJE ZA STUPANJE AKTA DAN NAKON OBJAVE 
Predlaže se stupanje akta na snagu dan nakon objave kako bi se mjere štednje mogle 
primijeniti što prije. 
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