
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07. 
125/08., 36/09 i 61/11), članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja” br. 
11/09.) Gradsko vijeće Grada Buja na svojoj sjednici od  03.11.2011. donosi 

 
O D L U K U 

o odreñivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama 
 

 
 I. UVODNE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrñuje se naknada za rad vijećnika/ce u obavljanju vijećničke dužnosti, te 
drugim osobama koje se biraju ili imenuju na odreñene dužnosti ili za obavljanje odreñenih 
poslova u radnim tijelima Grada Buja, a kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu 
Grada Buja.  
 

Članak 2. 
 

Osobe iz članka 1. su vijećnici/ce Gradskog vijeća, članovi/ce radnih tijela Vijeća i 
Gradonačelnika i članovi/ce vijeća mjesnih odbora koji svoju dužnost ne obnašaju 
zasnivanjem radnog odnosa.  
 
 
 
II. NAKNADE VIJEĆNICIMA, ČLANOVIMA RADNIH TIJELA I VIJEĆA 
MJESNIH ODBORA 
 

Članak 3. 
 

Pravo na novčanu naknadu, osim ako pravo na naknadu nije isključeno posebnom 
odlukom, utvrñuje se prema funkciji i temeljem evidencija o održanim sjednicama koju vodi 
Upravni odjel za opće poslove Grada Buja. 

Vrijednost novčanih naknada odreñena je u neto iznosu i iznosi: 
1. Član vijeća mjesnog odbora –  50 kn za svako prisustvovanje sjednici vijeća MO  
2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora – 100 kn za svako prisustvovanje sjednici vijeća 

MO  
3. Član i Predsjednik radnog tijela – 150 kn za svako prisustvovanje sjednici radnog 

tijela  
4. Član Gradskog vijeća –  350 kn za svako prisustvovanje sjednici gradskog vijeća  
5. Potpredsjednik Gradskog vijeća – 450 za svako prisustvovanje sjednici gradskog 

vijeća  
6. Predsjednik Gradskog vijeća – 500 kn za svako prisustvovanje sjednici gradskog 

vijeća  
7. Službenici gradske uprave i ostale pozvane osobe na sjednicu vijeća mjesnog odbora, 

radnog tijela, Gradskog vijeća – 150 kn za svako prisustvovanje 
Osobe iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruju pravo samo na jednu naknadu po  

održanoj sjednici u jednom mjesecu neovisno o broju održanih sjednica u tom mjesecu. 
 



III. NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA  
 

Članak 4. 
 

Osoba iz čl. 2. ove Odluke ako je upućena na službeno putovanje ima pravo na naknadu 
troškova: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja, uz predočenje računa, do visine cijene 
noćenja u hotelu **** kategorije, te naknadu troškova prijevoza. 
 

Članak 5. 
 

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od vremena polaska na službeno putovanje, 
do vremena povratka.  
Za službeno putovanje 8-12 sati isplaćuje se polovica dnevnice, a za putovanje 12-24 sata 
isplaćuje se puna dnevnica.  
Za odlazak na službeni put osoba iz čl. 2. ove Odluke ima pravo na akontaciju u visini 
predviñenih ili predvidivih troškova.  
Dnevnica za službeni put u inozemstvo kao i naknada troškova noćenja i prijevoza odreñuje 
se na način kako je to regulirano za korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna.  
 

Članak 6. 
 

Osobe iz čl. 2. ove Odluke koje se upućuje na službeni put, temeljem putnog naloga kojeg 
potpisuje Gradonačelnik mogu se koristiti službenim automobilima, a iznimno automobilom u 
osobnom vlasništvu. U slučaju da se koristi automobilom u osobnom vlasništvu pripada mu 
naknada troškova u visini neoporezivog iznosa, propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak.  
 

Članak 7. 
 

Osobe iz čl. 2. ove Odluke koje se upućuju na službeni put, temeljem putnog naloga mogu 
koristiti zrakoplov, kola za spavanje ili brodsku kabinu uz naknadu troškova prema 
priloženom računu.  
 

Članak 8. 
 

Obračun troškova podnosi se u roku od najkasnije tri dana po završenom putovanju, na 
ovjerenom nalogu za službeno putovanje s priloženim izvornicima računa. 
 
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 9. 
 

Naknade utvrñene ovom odlukom ne obračunavaju se za dužnosnike koji svoju dužnost 
obnašaju profesionalno.  
 
 
 
 
 



Članak 10. 
 

Ako se osoba iz čl. 2. ove Odluke odrekne naknade u korist neke neprofitne organizacije ili 
udruge tada se toj udruzi ili organizaciji isplaćuje iznos neto naknade.  
 

Članak 11. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o naknadama vijećnicima, 
članovima poglavarstva, njihovih radnih tijela i članovima vijeća mjesnih odbora Grada Buja 
(„Službene novine“ Grada Buja br. 10/07). 
 

Članak 12. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Buja. 
 
 
 
 
 
Klasa:023-03/11-01/36 
Urbroj:2105/01-02/02-11-3 
Buje, 03. studenog 2011. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆE 

Fabrizio Vižintin,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravni temelj za donošenje Odluke 
 
-čl. 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”  
                            br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07. 125/08., 36/09  
                            i 61/11) prema kojem član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu  
                            troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela 
 
 
-čl. 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja” br. 11/09.) po kojem gradsko  
            vijeće obavlja poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug  
           Gradskog vijeća 
 
 
 
Osnovni razlog donošenja nove Odluke o odreñivanju naknada vijećnicima i drugim 
izabranim osobama je terminološko usklañenje s obzirom na prestanak postojanja gradskog 
vijeća, usklañenje odredbe o ne obračunavanju naknade za dužnosnike koji svoju dužnost 
obnašaju profesionalno i  usklañenje odredbi o korištenju službenih vozila Grada Buja sa 
važećim Pravilnikom o načinu korištenja službenih osobnih automobila Grada Buja-Buie kao 
i korištenju privatnih osobnih automobila u službene svrhe (Službene novine Grada Buja 
15/10). 
Prilikom utvrñivanja prijedloga predloženo je smanjenje naknada članovima Vijeća mjesnih 
odbora, radnih tijela gradskog vijeća i službenika gradske uprave. 


