


PRIJEDLOG, 15. ožujak 2013. 
 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-
pročišćeni tekst) i članka 22., a u vezi s člankom 27. stavkom 2.  Statuta Grada Pazina (“Službene 
novine Grada Pazina” broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj  --------  
2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada  Pazina 
i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada  Pazina  

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom se utvrđuje naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje u 
tekstu: vijećnik) i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina  (dalje u tekstu: član radnog 
tijela). 

Članak 2. 
 Vijećnici i članovi radnih tijela prema ovoj Odluci ostvaruju pravo na naknadu za rad. 

 
Članak 3. 

Vijećnik za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika i vijećnik za vrijeme obnašanja dužnosti 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina  (dalje: Gradsko vijeće)  za svoj rad, bez zasnivanja 
radnog odnosa prima mjesečnu naknadu.  

Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se množenjem koeficijenta i osnovice za obračun 
naknade. 

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun naknade za obnašanje dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa su za: 
 1. predsjednika Gradskog vijeća   0,85, 
 2. potpredsjednik  Gradskog vijeća   0,60. 

  
Članak 5. 

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se u iznosu od 5.065,00 kuna, brutto. 
  

Članak 6.  
Vijećnik koji prisustvuje sjednici Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svaki dan 

sudjelovanja u radu Gradskog vijeća u visini 150%  iznosa dnevnice. 
Na naknadu iz stavka 1. ovoga članka nema pravo vijećnik koji obnaša dužnost predsjednika i 

vijećnik koji obnaša dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća i za  svoj rad prima mjesečnu naknadu. 
 

Članak 7. 
Član radnog tijela koji prisustvuje sjednici radnog tijela ima pravo na naknadu za svaki dan 

sudjelovanja u radu radnog tijela u visini 70% iznosa dnevnice, a ako obavlja dužnost predsjednika 
radnog tijela ima pravo na naknadu u visini 80% iznosa dnevnice. 
 Ako se sjednica radnog tijela održava unutar vremena od dva sata prije, nakon i/li za vrijeme 
održavanje sjednice Gradskog vijeća, član radnog tijela koji je ujedno i vijećnik i ako prisustvuje 
sjednici Gradskog vijeća nema pravo na naknadu za rad u radnom tijelu za taj dan prisustvovanja 
sjednici radnog tijela. 
 Kada član radnog tijela koji nije vijećnik prisustvuje sjednici Gradskog vijeća po pozivu ima 
pravo na naknadu putnih troškova i na naknadu u visini 80%  iznosa dnevnice. Ako se sjednica radnog 
tijela održava u vremenu iz stavka 2. ovog članka i ako član radnog tijela prisustvuje sjednici 
Gradskog vijeća, tada član radnog tijela ostvaruje pravo na naknadu u visini 80%  iznosa dnevnice. 

 
Članak 8.  

Osim prava na naknadu  u smislu  ove Odluke, vijećnicima i članovima radnih tijela pripada i 
pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i 
inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak, do neoporezivog iznosa.  



 Odobrenje za službeni put i za korištenje osobnog automobila za obavljanje poslova u 
obavljanju dužnosti izdaje predsjednik Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti osoba koju on ovlasti. 

 
Članak 9. 

 Ako su članovi radnih tijela zaposlenici gradske uprave Grada Pazina nemaju pravo na 
naknadu za sudjelovanje u radu radnog tijela osim ako učestvuju u radu radnog tijela izvan redovnog 
radnog vremena. 

Članak 10.  
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad člana 
Gradskog vijeća i člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada  Pazina (“Službene novine Grada Pazina” 
broj 12/10.). 

Članak 11.  
 Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se danom konstituiranja Gradskog 
vijeća novog saziva.  
 
 
KLASA:  
URBROJ: - 
Pazin,  

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 
 

______________------______________ 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

I.  
Razlozi za predlaganje i donošenje ove Odluke su u izmjeni stavka 2. članka 31. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 144/12.) kojim se propisuje da „Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu  u skladu s 
odlukom predstavničkog tijela.“ Dakle, brisana je riječ troškovi pa je obveza usklađenja općeg akta sa 
zakonom, npr. naziv Odluka o naknadi troškova za rad člana Gradskog vijeća i člana radnog tijela 
Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
II. 

Predlažemo da: 
- vijećnici i članovi radnih tijela ostvaruju prava na naknadu za svoj rad sukladno posebnom 

propisu kojim se uređuje porez na dohodak, do neoporezivog iznosa, a ne kako je to sada uređeno 
prema Kolektivnom ugovoru  za zaposlene u gradskoj upravi Grada Pazina.   

- vijećnik za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 
nema pravo na naknadu po osnovu sudjelovanja u radu Gradskog vijeća.  

Ostale odredbe se ne mijenjaju. 
 Odluka se primjenjuje danom konstituiranja Gradskog vijeća novog saziva.  

 
III. 

Za provedbu ove  Odluke  nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. 
 
 
        
Pazin, 15. 3. 2013.       URED GRADA   

 
 
 




