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KONAĈNI PRIJEDLOG                                                                             Predlagaĉ Gradonaĉelnik 

Na temelju ĉlanka 52. Statuta Grada Korĉule («Službeni glasnik Grada Korĉule», br. 6/09) te 

ĉlanka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korĉule («Službeni glasnik Grada Korĉule», br. 7/09), 

Gradsko vijeće Grada Korĉule je na ____ sjednici održanoj dana ________ 2010. godine donijelo 

 

 

O D L U K U 

o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korĉule 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom se Odlukom utvrĊuju vrsta i visina naknade troškova vijećnicima Gradskog vijeća 

Grada Korĉule te naĉin obraĉuna i isplate troškova. 

 

Ĉlanak 2. 

Vijećnici ostvaruju pravo na naknadu troškova u obliku posebne mjeseĉne naknade, posebne 

naknade za rad u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća te naknade troškova prijevoza. 

 

II. POSEBNA MJESEĈNA NAKNADA  

 

Ĉlanak 3. 

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća te vijećnici Gradskog vijeća ostvaruju pravo na 

posebnu mjeseĉnu naknadu: 

1)  predsjednik Gradskog vijeća…………………………………... -  2.620,00 kn 

2)  potpredsjednik Gradskog vijeća ………………………………. -  910,00, kn 

            3)   vijećnici ……………………………………………………….. -  350,00 kn. 

 

III. POSEBNA NAKNADA ZA RAD U STALNIM RADNIM TIJELIMA  

      GRADSKOG VIJEĆA 

 

Ĉlanak 4. 

Za nazoĉnost sjednicama stalnih radnih tijela Gradskog vijeća utvrĊena Statutom Grada 

Korĉule, odnosno Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Korĉule, odnosno odlukom o osnivanju takvog 

radnog tijela, vijećnicima pripada posebna naknada u visini od 50,00 kn po održanoj sjednici. 

Predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika koji je predsjedao sjednici radnog tijela pripada 

naknada u visini od 80,00 kn. 

Naknade iz stavka 1. i 2. ovog ĉlanka se ne kumuliraju.  

 

Ĉlanak 5. 

Vijećnici koji su ĉlanovi pojedinih radnih tijela koje osnuje Gradsko vijeće po posebnim 

propisima nemaju pravo na naknadu u skladu s ovom Odlukom, a ostvaruju pravo na posebnu naknadu 

ako je to posebnim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju zakona ili posebnim aktom 

Grada Korĉule odreĊeno. 

Pravo na naknadu iz ĉlanka 4. ove Odluka pripada i ĉlanovima Povjerenstva za popise biraĉa, 

koji nisu vijećnici za svake izbore u kojima je Povjerenstvo za popise biraĉa postupalo sukladno 

Zakonu o popisima biraĉa. 

 

IV. TROŠKOVI PRIJEVOZA 

 

Ĉlanak 6. 

Vijećnici, kao i ĉlanovi Povjerenstva za popise biraĉa koji nisu vijećnici, osim naknade iz 

ĉlanka 3. odnosno 4. ove Odluke, ostvaruju pravo i na naknadu putnih troškova u visini putne karte 

javnog prijevoza putnika, za dolazak u mjesto održavanja sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela i povratak na polaznu postaju javnog prijevoza koja je najbliža njihovim domovima. 
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Ukoliko je udaljenost izmeĊu doma i najbliže polazne postaje javnog prijevoza veća od 1 km, 

onda će se naknada za troškove prijevoza za tu udaljenost odreĊivati prema cijeni javnog prijevoza 

putnika za približne udaljenosti drugih linija javnog prijevoza putnika na podruĉju Grada Korĉule. 

Pravo na troškove prijevoza u smislu stavka 1. i 2 ovog ĉlanka nema vijećnik, odnosno ĉlan 

Povjerenstva za popise biraĉa koji nije vijećnik, koji stanuje unutar podruĉja Gradskog kotara Stari 

grad grada Korĉule te vijećnik, odnosno ĉlana Povjerenstva za popise biraĉa koji nije vijećnik, koji ne 

stanuje unutar podruĉja Gradskog kotara Stari grad ali je na sjednicu stigao s radnog mjesta koje se 

nalazi unutar podruĉja Gradskog kotara Stari grad. 

 

V. OBRAĈUN I ISPLATA NAKNADE I TROŠKOVA PRIJEVOZA 

 

Ĉlanak 7. 

Iznosi naknada iz ĉlanka 3. i 4. ove Odluke su izraženi u neto iznosu, što znaĉi da svi porezi i 

doprinosi koji terete ili bi teretili ovu vrstu primanja podmiruju se na teret Grada Korĉule. 

 

Ĉlanak 8. 

Pravo na posebnu mjeseĉnu naknadu, vijećnici ostvaruju danom konstituiranja Gradskog 

vijeća, odnosno od dana davanja prisege, odnosno od dana aktiviranja vijećniĉkog mandata koji je bio 

stavljen u mirovanje, a isplaćuje se sve do dana prestanka dužnosti sukladno zakonu. 

Obraĉun i isplata posebne mjeseĉne naknade predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća 

te vijećnicima vrši se svakog mjeseca, za protekli mjesec. 

Obraĉun i isplata posebne naknade za rad u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća vrši se 

jednom godišnje. 

 

Ĉlanak 9. 

Troškovi prijevoza se obraĉunavaju i isplaćuju jednom godišnje, po cijeni javnog prijevoza 

koja važi u trenutku obraĉuna i isplate troškova prijevoza. 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 10. 

Do donošenja posebne odluke o plaći, odnosno naknadama Gradonaĉelnika i Zamjenika 

gradonaĉelnika sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN., br. 

28/10), Gradonaĉelnik i Zamjenik gradonaĉelnika ostvaruju plaću, odnosno naknadu utvrĊenu 

sukladno Odluci o plaćama i naknadama i drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korĉule 

(«Službeni glasnik Grada Korĉule», br.4/09). 

 

Ĉlanak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama dužnosnicima 

Grada Korĉule («Službeni glasnik Grada Korĉule», br. 4/09). 

 

Ĉlanak 12 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom Grada Korĉule». 

 

 

KLASA:                                                                                                             PREDSJEDNIK 

URBROJ:                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA 

Korĉula, 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/10.) koji je 

stupio na snagu 11. ožujka 2010. godine, pitanje plaća župana. gradonaĉelnika i općinskih naĉelnika, 

odnosno njihovih zamjenika, koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, ureĊuje sasvim drukĉije, tj. ta 

je problematika ureĊena posebnim zakonom. 
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Naime, osnovicu i koeficijent za obraĉun plaće župana, gradonaĉelnika i općinskih naĉelnika i 

njihovih zamjenika odreĊuje odlukom predstavniĉko tijelo JLPS na prijedlog župana, gradonaĉelnika, 

odnosno općinskog naĉelnika (ĉl. 3. Zakona). 

S obzirom na nove Zakonske odredbe o plaćama i naknadama župana, gradonaĉelnika i 

općinskih naĉelnika i njihovih zamjenika, bilo je potrebno izmijeniti Odluku o plaćama i naknadama i 

drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korĉule. 

S obzirom na dobivene instrukcije na seminaru na temu plaća župana, gradonaĉelnika, 

općinskih naĉelnika i njihovih zamjenika kao i za službenike i namještenike, da je potrebno donijeti 

zasebni akt o plaći, odnosno naknadama za Gradonaĉelnika i Zamjenika gradonaĉelnika, u izradi je i 

zasebna odluka po tom pitanju. 

 Kako bi usklaĊivanje postojeće Odluke nomotehniĉki iziskivalo više izmjena i dopuna 

postojećih ĉlanka, predlaže se donošenje nove odluke, koja bi se odnosila iskljuĉivo na vijećnike, dok 

će se pitanje plaća, odnosno naknade Gradonaĉelniku i Zamjeniku gradonaĉelnika to urediti posebnom 

odlukom Gradskog vijeća. 

Nova predložena Odluka o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korĉule u 

osnovi sadržava sve ono što je sadržavala Odluka o plaćama i naknadama i drugim materijalnim 

pravima dužnosnika Grada Korĉule a što se je donosilo na vijećnike, tako da u tom segmentu nema 

bitnih novih rješenja u odnosu na ono što je do sada bilo, samo što je u „Općim odredbama“ definirano 

koji su to vrste troškova, tj. kroz koje se oblike naknada troškova isti ostvaruju i što je to razraĊeno 

kroz zasebne Glave II. III, IV. i V., i što je u odnosu na prije, a što nije bilo definirano, utvrĊeno 

vrijeme obraĉuna i isplate naknade za rad u stalnim radnim tijelima.  

 

                                                                                


