REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 402-01/13-01/15
URBROJ: 2181/01-02-02-13-11
Split, 26. listopada 2013. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika gosp. Borisa Ćurkovića
-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog odluke o naknadama vijećnica, vijećnika I
predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita koje ostvaruju u
obnašanju vijećničkih dužnosti

PRAVNI TEMELJ:

Članak 31. stavak 2. i 4. 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 članak 36. Statuta Grada Splita ( „Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09, 11/10, 18/13 i 39/13 )

NOSITELJ IZRADE
I PREDLAGATELJ:

Odbor za izbor i imenovanja

IZVJESTITELJ:

Milan Blaževski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Sukladno članku 48. stavku 2. Statuta Grada Splita, Odbor
Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja je na 6.
sjednici, održanoj 26. listopada 2013. godine, utvrdio Prijedlog
odluke o naknadama vijećnica, vijećnika I predsjednika
Gradskog vijeća Grada Splita koje ostvaruju u obnašanju
vijećničkih dužnosti, te ga dostavlja Gradskome vijeću Grada
Splita na raspravu i odlučivanje.

PREDSJEDNIK

Milan Blaževski

Na temelju članka 31., stavak 2. i 4., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Na-rodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12 i 19/13. – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na ___ sjenici održanoj
__________ 2013. donosi

ODLUKU
o naknadama, vijećnica, vijećnika i predsjednice/ka Gradskog vijeća Grada Splita
koje ostvaruju u obnašanju vijećničkih dužnosti

Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuju iznosi naknada na koje vijećnice/ici Gradskog vijeća
Grada Splita imaju pravo, a u svezi su obavljanja vijećničke dužnosti.
Naknada vijećnika i predsjednika Gradskoga vijeća
Članak 2.
Za rad u Gradskome vijeću Grada Splita utvrđuje se naknada vijećnicama/cima
Gradskog vijeća u neto iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) mjesečno, a predsjedniku
Gradskoga vijeća u neto iznosu od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna) mjesečno.
Naknade predsjednicama/ima i članicama/vima radnih tijela koje osniva Gradsko
vijeće
Članak 3.
Članicama/ovima radnih tijela koje Gradsko vijeće osniva temeljem posebne odluke
za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, pripada mjesečna naknada u neto iznosu od
200,00 kn (dvije stotine kuna), dok predsjednicama/cima istih radnih tijela pripada mjesečna
naknada u iznosu od 300,00 kn (tri stotine kuna), u onom kalendarskom mjesecu u kojem je
održana barem jedna sjednica tog radnog tijela, i sve uz uvjet da su sjednici nazočili.
Ukoliko u sastav ranih tijela budu imenovane i druge osobe koje nisu članice/ovi
Gradskog vijeća, pripada im naknada sukladno prethodnom stavku ovog članka.
Službeni put
Članak 4.
U cilju izvršavanja poslova od interesa za Grad Split i njegove društvene,
kulturološke, znanstvene, gospodarske i druge afirmacije, vijećnica/ik se može uputiti na
službeni put bilo po zahtjevu gradonačelnika ili temeljem zaduženja koja proizlaze iz poslova
i zadaća Gradskoga vijeća.
Službeno putovanje odobrava gradonačelnik sukladno mogućnostima i raspoloživim
sredstvima osiguranim u proračunu za tu namjenu.

Dnevnice za službeni put
Članak 5.
Dnevnica za službeno putovanje u okviru granica Republike Hrvatske iznosi 170,00
kn (stotinu i sedamdeset kuna). Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u
punom iznosu.
Ukoliko se vijećnica/nik upućuje na službeni put u inozemstvo dnevnica za takvo
putovanje se obračunava sukladno kriterijima i mjerilima koje Vlada Republike Hrvatske
propisuje za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava
državnog proračuna.
Dnevnica se isplaćuje za službeni put koji traje duže od 8 (osam) sati. Za službeni put
koji traje od 8 (osam) do 12 (dvanaest) sati isplaćuje se ½ (polovina) dnevnice, a duže od 12
sati trajanja službenog puta, cjelokupni iznos dnevnice.
Troškovi prijevoza se priznaju u visini putne karte prijevoznog sredstva koje je
vijećnica/ /nik koristila/io.
Akontiranje troškova službenog putovanja
Članak 6.
Vijećnici/iku može se odobriti akontacija putnih troškova u visini predvidivih troškova.
Zahtjev za akontaciju putnih troškova iskazuje se u Putnom nalogu i dostavlja se
gradonačelniku na odobrenje putem upravnog tijela nadležnog za rad Gradskog vijeća.
Putni nalog ovjerava gradonačelnik.
Putni nalog s iskazanom akontacijom vijećnica/ik je dužna/an podnijeti na odobrenje
najmanje tri dana prije početka putovanja, ukoliko se putovanje obavlja unutar granica
Republike Hrvatske. Putni nalog s iskazanom akontacijom za putovanje u inozemstvo
podnosi se na odobrenje najmanje sedam dana prije dana početka putovanja.
Ukoliko Putni nalog ne sadržava zahtjev za akontaciju, vijećnica/ik je dužna/an
dostavit na odobrenje jedan dan (24 sata) prije dana početka putovanja.
Prijevozna sredstva
Članak 7.
U pravilu za službena putovanja se koriste sredstva (linijskog) javnog prijevoza kojima
se najbrže i/ili najekonomičnije može stići na odredište.
Za službena putovanja u inozemstvo koriste se prijevozna sredstva (međunarodnog)
javnog prijevoza.
Službena vozila Grada Splita se mogu koristiti za službeno putovanje, u pravilu, na
kraćim rastojanjima i/ili kada se njihovo korištenje u odnosu na broj korisnica/ka prijevoza
ukazuje ekonomičnijim.
Članak 8.
Izuzetno i isključivo na relacijama unutar granica Republike Hrvatske, te za
jednodnevna putovanja (do cca 24 sata trajanja) kada nije moguće službeno putovanje
blagovremeno obaviti prikladnim sredstvima javnog prijevoza ili službenim vozilima Grada
Splita, vijećnica/ik može koristiti privatno vozilo.
Naknada troškova za korištenje privatnog vozila u službene svrhe iznosi 2,00 kn
(slovima: dvije kune) po prijeđenom kilometru. U slučaju dvojbe, kilometraža će se
obračunavati prema interaktivnoj karti (daljinaru) objavljenoj na službenim stranicama
Hrvatskog auto kluba.

Izuzetno od članka 7., stavka 1. i stavka 1., ovog članka, a iz razloga navedenih u
istom stavku, vijećnica/ik može koristit privatno vozilo za putovanja u susjedne države (i
države regije).
Naknada troškova prijevoza se obračunava sukladno stavku 2. ovog članka.
Obračun troškova
Članak 9.
Vijećnica/ik je dužna/an najkasnije 7 (sedam) dana po završetku službenog puta,
putem tijela iz članka 6., dostaviti uredno popunjen Puni nalog radi konačnog obračuna
troškova. Uz Putni nalog mora se dostaviti putne karte, račune, odnosno druge relevantne
dokaze o ostvarenim troškovima koji se priznaju temeljem ove Odluke.
Ukoliko vijećnica/nik ne postupi sukladno odredbama prethodnog stavka, eventualno
neporavnate troškove po osnovi preuzete akontacije, Grad Split je slobodan naplatiti od
vijećnice/ika iz naknade iz članka 1. ove Odluke.
Završna odredba
Članak 10.
Ova Odluka će se objaviti u Službenome glasniku Grada Splita, te stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknada
za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita i o plaćama i
naknadama osobama koje bira Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Splita“, broj: 9/97. i
13/01)

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
mr. sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

O b r a z l o ž e nj e
Odredbama članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13.
– proč. tekst) utvrđeno je da članovima predstavničkih tijela pripada naknada za dužnosti
koje obavljaju.
Ovo područje je do sada bilo regulirano Odlukom o određivanju naknada za rad
vijećnika i članova radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita i o plaćama i naknadama
osobama koje bira Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Splita“, broj: 9/97. i 13/01), a
koja je zbog izmjena temeljnih propisa prestala biti aktualna, odnosno, u kojoj su regulirana i
prava koja po sili, naknadno donesenih propisa, više nisu primjenjiva. Dakako da su se
promijenili i opći društveni uvjeti u kojima je spomenuta odluka donesena.
Vijećnička naknada
Za razliku od Odluke koja bi usvajanjem ovog Prijedloga Odluke prestala vrijediti,
kada je visina vijećničke naknade bila vezana uz mogućnosti proračuna i prosječnu visinu
plaće zaposlenih na području Grada Splita, o čemu je tadašnje Poglavarstvo donosilo, po
potrebi, zaključak za svaku promjenu bilo kojeg parametra, Prijedlog Odluke predviđa fiksni
iznos naknade za rad u Gradskome vijeću, kako za članove vijeća tako i za predsjednika.
Obzirom da se broj članova Vijeća povećao sa 25 na 35 članova, to bi u ovom
trenutku predstavljalo dodatni teret za proračun, te je u okviru već osiguranih proračunskih
sredstava umanjena vijećnička naknada sa 2.231,00 kn na 2.000,00 neto, a za predsjednika,
sa 6.886,38 na 5.000,00 kn.
Naknade članovima radnih tijela
Razmjerno su umanjene i naknade za rad u radnim tijelima koje osniva Gradsko
vijeće. Zadržan je dosadašnji kriterij isplate na način da članovi radnih tijela ostvaruju pravo
na istu visinu naknade u mjesecu u kojem je radno tijelo zasjedalo, bez obzira na broj
održanih sjednica tijekom tog mjeseca. Na taj način je iznos za člana radnog tijela umanjen
sa dosadašnjeg iznosa od 446,37 kn na 200,00 kn, a za predsjednika radnog tijela sa 646,80
kn na 300,00 kn.
Službena putovanja
Obzirom da ne postoj ni jedan propis koji izravno regulira troškove službenih
putovanja vijećnika, troškovi službenih putovanja bi se obračunavali analogno troškovima
koje je utvrdila Vlada Republike Hrvatske za korisnike državnog proračuna putem Odluke o
visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i
druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog
proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima („Narodne novine“, br.: 117/12) i
Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna („Narodne novine“, br.: 08/06). Zbog primjene članka 9.
Zakona o porezu na dohodak, dnevnica za službena putovanja je utvrđena u visini od 170,00
kn.
Na 6. sjednici, održanoj 26. listopada 2013. godine, Odbor za izbor i imenovanja je
utvrdio Prijedlog Odluke o naknadama vijećnica, vijećnika i predsjednika Gradskog vijeća
Grada Splita koje ostvaruju u obnašanju vijećničkih dužnosti. Prijedlog Odluke se dostavlja
Gradskome vijeću na raspravu i donošenje.

