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PREDMET: Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Gradskog 
vijeća Grada Buzeta    
            - donošenje, traži se 
 
                
Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, 
broj 2/21.), utvrđuje se prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Buzeta. 

 
Predmetna Odluka dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i 

donošenje. 
 

Za obrazloženje predmetnog akta zadužuje Nives Jakac, pročelnica Upravnog 
odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta. 

  
               GRADONAČELNIK 

                 Damir Kajin, v.r. 
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     GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA 
       putem Upravnog odjela za opće poslove, 

društvene djelatnosti i razvojne projekte 
- ovdje – 

 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Gradskog 
vijeća Grada Buzeta    
            - donošenje, traži se 

 
 
 Poštovani, 
 
 U privitku Vam dostavljamo prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih 
tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta radi daljnjeg upućivanja Gradskom vijeću na 
donošenje. 
  
 

S poštovanjem, 
 
 
          PROČELNICA 
          Nives Jakac, v.r. 
 
 
U privitku: kao u tekstu 
     



 

Na temelju članka 31. stavak 2. i 31a. stavak 1. točka g. i članka 31a. stavak 2. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/2001, 
60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 
123/2017 i 98/2019, 144/20) i članaka 19.Statuta Grada Buzeta ("Službene novine  
Grada Buzeta" br. 02/2021), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 2021. 
godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o naknadama vijećnika 
i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta 

 

 
Članak 1. 

 
Vijećnici i članovi radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: 

Gradsko vijeće) imaju, sukladno odredbama ove Odluke, pravo na naknadu za 
obavljanje svojih dužnosti radi ostvarivanja zadaća Grada Buzeta, kao jedinice lokalne 
samouprave. 

 
Članak 2. 
 

Naknada iz članka 1. ove Odluke određuje u neto iznosu po dužnostima:  
 
DUŽNOST                NETO IZNOS 

 vijećnik - predsjednik Gradskog vijeća ......... …..1.000,00 kuna mjesečno, 
 vijećnik - potpredsjednik Gradskog vijeća ....... …750,00 kuna mjesečno, 
 ostali vijećnici. ................................................. …500,00 kuna po sjednici gradskog 

vijeća, 
 predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća ...... …270,00 kuna po sjednici radnog 

tijela na kojoj su sudjelovali u radu i  
 ostali članovi radnih tijela Gradskog vijeća……..160,00kuna po sjednici radnog 

tijela na kojoj su sudjelovali u radu.  
 
Ako dužnost predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, u pojedinom 

mjesecu nije trajala cijeli mjesec, tada im pripada naknada razmjerno broju dana 
trajanja njihove dužnosti, odnosno mandata u tom mjesecu. 

Naknada za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća isplaćuje se temeljem 
pisanog zahtjeva predsjednika radnog tijela, uz priloženi zapisnik sa sjednice radnog 
tijela. 

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu  za 
rad u radnim tijelima Gradskog vijeća. 

 

Članak 3. 
 

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak i odlazak sa 
sjednice Gradskog vijeća u visini troškova javnog prijevoza. 



Članak 4. 

 
Za obavljanje njihovih dužnosti izvan područja Grada Buzeta na temelju 

posebnog naloga predsjednika Gradskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća pripadaju troškovi i dnevnica. 

 
Članak 5. 
 

Iznos dnevnica i troškova iz članka 4. ove Odluke određuje se sukladno 
propisima o visini dnevnice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu 
za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog Proračuna. 

 
Članak 6. 
 

Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o naknadama 
dužnosnika, članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Buzeta („Službene 
novine Grada Buzeta“, broj 6/10. i 1/15.).  

 
Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim 
novinama Grada Buzeta.  

 
KLASA: 
URBROJ: 
Buzet,   
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

PREDSJEDNIK  

                                                                                      Davor Prodan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 
PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 
Člankom 31. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  propisano je 
da član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 
Prema članku 31 a. stavak 1. točka g.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 
propisano je  da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi 
više od: 8.000 kuna (za gradove i općine s više od 5.000 do 10.000 stanovnika). Naknada za 
predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 
potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće godišnje neto naknada  člana 
predstavničkog tijela. 
Člankom 19. Statuta Grada Buzeta propisana je ovlast Gradskog vijeća Grada Buzeta za 
donošenje odluka i drugih općih akata koji su im stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 
aktima. 

 
POSTOJEĆE STANJE: 
Do donošenja predložene Odluke, na snazi je Odluka o naknadi troškova vijećnicima i 
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta"  br. 
6/10, 1/15). 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 144/2020) potrebno je uskladiti iznose neto godišnje naknade za 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buzeta. 
 
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM: 
Predloženom Odlukom naknada za vijećnike se povećava, dok se predsjedniku i 
potpredsjednicima Gradskog vijeća naknada umanjuje, sve u okviru ograničenja naknada 
određenih navedenim izmjenama i dopunama Zakona (NN 144/20). 
Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada ostaje ista kao i po dosadašnjoj Odluci. 
 
Prikaz dosadašnjih i novih naknada po predloženoj Odluci: 
DUŽNOST Dosadašnja neto naknada Nova neto naknada 

VIJEĆNIK 441,41    kuna po sjednici 

 

500,00 kuna po sjednici 

PREDSJEDNIK 

VIJEĆA 

1.600,09   kuna mjesečno 1.000,00 kuna mjesečno 

PODPREDSJEDNICI 

VIJEĆA 

 

1048,34  kuna mjesečno 

750,00 kuna mjesečno 

PREDSJEDNIK 

RADNIH TIJELA 

275,87 kuna po sjednici 270,00  kuna po sjednici 

ČLAN RADNIH 

TIJELA 

 156,62  kuna po sjednici 160,00 kuna po sjednici 

 
Kao i u dosadašnjoj Odluci, uređuje se pravo vijećnika na putne i druge troškove prilikom 
obavljanja    dužnosti. 
Cilj donošenja ove Odluke je usklađenje s zakonskim propisima. 
Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke, predviđena su Proračunom Grada Buzeta. 
 

Upravni odjel za financije 
                               i gospodarstvo 

Pročelnica 
      Nives Jakac 


