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,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 36. stavka 5. i članka 38. stavka 4. Statuta
Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/13 – pročišćeni tekst) i članka 10.
stavka 1. alineje 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 18/10 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 3. sjednici održanoj 13.
srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O NAKNADAMA ZA RAD VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRBOVCA
TE NJEGOVIH RADNIH I SAVJETODAVNIH TIJELA
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknadu za
rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 2.
Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u iznosu od
2.500,00 kuna neto.
Potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom
iznosu od 700,00 kuna neto.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od
500,00 kuna neto.
Članak 3.
Ukoliko predsjednik, potpredsjednik ili član Gradskog vijeća ne prisustvuje sjednici,
vijećniku se odbija 250,00 kuna od paušala utvrđenog u članku 2. ove Odluke za svaku
sjednicu na kojoj nije prisustvovao, a koja je održana u tom mjesecu.
Članak 4.
Predsjednik i član radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća nema pravo na
posebnu naknadu za svoj rad.
Članak 5.
U cilju izvršavanja poslova od interesa za Grad Vrbovec i njegove društvene,
kulturološke, znanstvene, gospodarske i druge afirmacije, član Gradskog vijeća i njegovih
radnih i savjetodavnih tijela može se uputiti na službeni put bilo po zahtjevu gradonačelnika
ili temeljem zaduženja koja proizlaze iz poslova ili zadaća Gradskog vijeća.
Službeno putovanje odobrava gradonačelnik sukladno mogućnostima i raspoloživim
sredstvima osiguranim u proračunu za tu namjenu.
Dnevnica za službeno putovanje obračunava se sukladno kriterijima i mjerilima koje
je Vlada Republike Hrvatske propisala za službeno putovanje za korisnike koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna.

Članak 6.
Služba nadležna za poslove Gradskog vijeća vodi Evidenciju o nazočnosti vijećnika
sjednicama Gradskog vijeća, a koja čini osnovu za obračun naknade iz članka 2. i 3. ove
Odluke.
Obrazac Evidencije iz prethodnog stavka u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni
dio.
Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava
Proračuna Grada Vrbovca.
Isplatu naknada, dnevnica i troškova propisanih ovom Odlukom obavlja odjel
nadležan za poslove financija.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad članova
Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 18/09, 35-II/14 i
15/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
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