
Na temelju članka 31.a 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, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20) i članka 28. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici od 10. ožujka 

2021. godine, donosi 

 

Odluku 

o naknadi za ĉlanove Gradskog vijeća 

i radna tijela Gradskog vijeća i gradonaĉelnika 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom odlukom utvrĎuju se visina i način isplate naknade: 

 predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Vodica, 

 članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Vodica i 

 članovima radnih tijela gradonačelnika. 

 

Ĉlanak 2. 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Vodica imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom 

vijeću u visini:  

1. predsjednik Gradskog vijeća - 900,00 kn, 

2. potpredsjednik Gradskog vijeća - 850,00 kn i 

3. članovi vijeća - 660,00 kn. 

Naknade iz stavka 1. ovog članka utvrĎuju se u netoiznosu i isplaćuju se mjesečno, te 

obuhvaćaju i naknadu za članstvo vijećnika u radnim tijelima Gradskog vijeća.  

 

Ĉlanak 3. 

Pored naknade iz članka 2. ove odluke, na poseban zahtjev i uz predočenje odgovarajućeg 

dokaza, a po pisanom prethodnom odobrenju gradonačelnika Grada Vodica,predsjedniku i 

potpredsjedniku Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća pripada i pravo na 

dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u visini propisanoj 

aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada, a po pisanom 

prethodnom odobrenju gradonačelnika Grada Vodica.  

 

Ĉlanak 4. 

Članovi radnih tijela gradonačelnika imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kn za 

svaku nazočnost na sjednici radnog tijela. 

Članovi radnih tijela gradonačelnika ukoliko su zaposlenici gradske uprave Grada Vodica, 

ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu Grada Vodica nemaju pravo na naknadu za sudjelovanje u 

radu radnih tijela gradonačelnika. 

 

Ĉlanak 5. 

Vanjski članovi radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 

kn po svakoj nazočnosti sjednici radnog tijela. 

Vanjski članovi radnih tijela Gradskog vijeća ukoliko su zaposlenici gradske uprave Grada 

Vodica, ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu Grada Vodica nemaju pravo na naknadu za 

sudjelovanje u radu radnih tijela Gradskog vijeća. 

 

Ĉlanak 6. 

Pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje dužnosti u Gradskom vijeću iz članka 2. stavka 1., 

primatelji naknade ostvaruju danom konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno od dana aktiviranja 

vijećničkog mandata koji je bio u mirovanju, a isplaćuje se sve do dana prestanka dužnosti sukladno 

zakonu. 

 

Ĉlanak 7. 



Ova Odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i 

radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 

08/13, 09/13 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/16 i 05/16). 

 

KLASA:    121-01/21-01/02 

URBROJ:  2182/04-03/12-21-1 

Vodice, 10. ožujka  2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

PREDSJEDNIK 

Marin Mikšić, v.r. 


