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

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47., 

stavka 3., točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09), 

Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 4. sjednici, održanoj 31. svibnja 2011., donosi 

 

 

ODLUKU 

o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova vijećnicima Gradskog vijeća 

Grada Vukovara (u daljem tekstu: vijećnici) koji nastaju zbog izgubljene zarade u vrijeme 

priprema i rada u Gradskom vijeću Grada Vukovara (u daljem tekstu: Vijeće) i radnim 

tijelima koje imenuje Vijeće (u daljem tekstu:radna tijela) te odlaska na sjednice ili službeni 

put. 

 

Članak 2. 

Vijećnicima pripada naknada za pripreme i prisustvovanje sjednicama Gradskog 

vijeća u paušalnom iznosu od 1.200,00 kn mjesečno u neto iznosu, bez obzira da li je u toku 

mjeseca održana sjednica. 

 

Članak 3. 

Predsjedniku Vijeća pripada naknada za rad i obnašanje dužnosti u paušalnom iznosu 

od 3.000,00 kn mjesečno u neto iznosu, bez obzira da li je u toku mjeseca održana sjednica.  

 

Članak 4. 

Zamjeniku predsjednika Vijeća pripada naknada za rad i obnašanje dužnosti u 

paušalnom iznosu od 2.000,00 kn mjesečno u neto iznosu, bez obzira da li je u toku mjeseca 

održana sjednica.  

 

Članak 5. 

Predsjedniku kluba vijećnika pripada naknada za rad i obnašanje dužnosti u 

paušalnom iznosu od 1.400,00 kn mjesečno u neto iznosu, bez obzira da li je u toku mjeseca 

održana sjednica.  

 

Članak 6. 

Predsjedniku te članovima radnih tijela koji su vijećnici pripada naknada za rad i 

prisustvovanje sjednicama radnog tijela u visini jedne polovine dnevnice za službeni put, u 

koliko se sjednica održava na dan kada ne zasjeda Vijeće. 

Predsjedniku te članovima radnih tijela koji nisu vijećnici pripada naknada za rad i 

prisustvovanje sjednicama radnog tijela u visini jedne polovine dnevnice za službeni put. 

 

Članak 7. 

Vijećnicima i članovima radnih tijela upućenim na službeni put od strane predsjednika 

Gradskog vijeća ili gradonačelnika pripada dnevnica za službeni put, troškovi prijevoza ako 

ne koristi službeni automobil i troškovi noćenja. 

Visina dnevnice za službeni put utvrđuje se u visini dnevnice za službeni put određene 

za državna tijela. 



Troškovi noćenja na službenom putu priznaju se u visini cijene noćenja u hotelu sa 

četiri zvjezdice. 

 

Članak 8. 

Porez na dnevnice za službeni put i putne troškove plaća se na teret proračuna Grada 

Vukovara. 

Naknade određene ovom Odlukom isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 

Naknade iz članka 3.-5. ove Odluke isplaćuje se i u mjesecu kada se ne održi sjednica 

kao i za mjesec kada je održana prva i posljednja sjednica vijeća. 

Sredstva koja se isplaćuju po ovoj Odluci osiguravaju se u Proračunu Grada 

Vukovara. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Grada Vukovara. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima i 

drugim osobama biranim ili imenovanim na određene dužnosti (“Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj 4/02). 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VUKOVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 402-01/11-01/09 

URBROJ: 2196/01-01-11-2 

U Vukovaru, 31. svibnja 2011.  

Predsjednik Gradskog vijeća  

 

Tomislav Džanak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA VIJEĆNIKA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA 

Odluka o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara donosi se na temelju  

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Prijedlogom ove Odluke brišu se, iz postojeće Odluke o naknadama vijećnicima i drugim 

osobama biranim ili imenovanim na određene dužnosti, odredbe o naknadama članovima 

Gradskog poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva, zbog toga što više ne postoje, dok u 

ostalom dijelu nema izmjena. 


