
 
O D L U K A 

o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Grada Zaprešića 
(interni pročišćeni tekst s istaknutom izmjenom) 

 
 

I. Utvrđivanje prava na naknadu 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i troškovi za obavljanje dužnosti članova  Gradskog vijeća i 
članova radnih  tijela Gradskog vijeća. 
(2) Pravo na naknadu imaju predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, članovi Gradskog vijeća  te druge 
osobe koje je Gradsko vijeće imenovalo u radna tijela Gradskog vijeća ili radna tijela koja se osnivaju po 
posebnim propisima. 
 
Pravo na naknadu troškova imaju i druge osobe koje je Gradsko vijeće imenovalo u određena radna tijela, 
član stručne radne grupe koju je za proučavanje određenih pitanja i obavljanje zadaća iz svog djelokruga 
osnovalo Gradsko vijeće, predsjednik Gradskog vijeća i radno tijelo Gradskog vijeća te stručni djelatnici 
gradske uprave kada po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici koja se održava izvan radnog vremena. 

 
Članak 2. 

Novčana sredstva za naknadu troškova članovima Gradskog vijeća i drugim osobama iz članka 1. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Grada Zaprešića. 
 
II.  Novčane naknade 

Članak 3. 
(1) Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova nastalih u obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća, 
u skladu sa zakonom i ovom Odlukom. 
(2) Naknada se određuje za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, a određuje se u neto  
iznosu po članu Gradskog vijeća tako da godišnja neto naknada po članu Gradskog vijeća ne smije iznositi više 
od 11.000,00 kn. 

 
Članak 4. 

(1) Član Gradskog vijeća  ima pravo na naknadu po sjednici na kojoj je nazočan u iznosu od 600,00 kn neto. 
(2) Pravo na naknadu u istom iznosu po sjednici na kojoj su nazočni, imaju i osobe navedene u članku 1. stavku 
2. ove Odluke.  
(32) Isplata novčane naknade utvrđuje se temeljem evidencija o održanim sjednicama koje vodi Služba Grada. 
 
 

Članak 5. 
(1) Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 16.500,00kn neto godišnje, a 
potpredsjednik u iznosu od 14.280,00 kn neto godišnje. 
(2) Dužnosnici Osobe iz stavka 1. ovog članka nemaju pravo na naknadu po sjednici iz članka 4. i 6. ove Odluke. 
(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi: 
1. predsjedniku Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 1.375,00 kuna mjesečno 
2. potpredsjednicima Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 1.190,00 kuna mjesečno. 
 
 

Članak 6. 
(1) Član radnog tijela Gradskog vijeća, izuzev člana koji obavlja dužnost predsjednika ili potpredsjednika 
Gradskog vijeća, ima pravo na naknadu u iznosu od 375,00 kn po sjednici kojoj je nazočan. 
(2) Pravo na naknadu u istom iznosu, po sjednici na kojoj su nazočni, imaju i osobe navedene u članku 1. 
stavku 2. ove Odluke. 
(32) Isplata novčane naknade utvrđuje se temeljem evidencija o održanim sjednicama koje vodi Služba Grada. 
 

Članak 6a 



(1)Ukoliko naknade članova Gradskog vijeća iz članka 4. i 6. ove Odluke pređu zakonom utvrđeni iznos ukupne 
godišnje neto naknade iz članka 3. st. 2, upravno tijelo Grada Zaprešića nadležno za financije, neće isplatiti 
naknadu u iznosu utvrđenom člankom  4. i 6. ove Odluke već će istu naknadu obračunati i isplatiti u iznosu 
koji je jednak razlici zakonom utvrđenog iznosa ukupne godišnje neto naknade za  i dotada isplaćenih naknada 
u godini. 
(2) Naknade članova Gradskog vijeća koje prelaze zakonom utvrđeni godišnji neto iznos iz čl.3. st.2. neće se 
isplatiti. 
 
 
III. Naknada materijalnih troškova 

Članak 7. 
Osoba iz članka 1. ove Odluke u obavljanju poslova za Gradsko vijeće, ima pravo na naknadu materijalnih 
troškova iz sredstava za materijalne troškove Gradskog vijeća, i to: 
- troškove za službena putovanja (dnevnice, noćenja i stvarni troškovi prijevoza) 
- troškove za korištenje automobile u osobnom vlasništvu za obavljanje službenih poslova, 
- troškove prijevoza u javnom gradskom prometu ako nije osiguran besplatan prijevoz.  
 
     1. Naknada troškova za službena putovanja 
 

Članak 8. 
(1) Osoba iz članka 1. ove Odluke na službenom putovanju ima pravo na naknadu troškova dnevnica, 
podmirenje troškova noćenja i troškova prijevoza. 
(2) Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan Grada Zaprešića za koji je osoba dobila 
odobrenje i putni nalog. 
(3) Putni nalog izdaje tajnik Grada. 
 

Članak 9. 
(1) Dnevnice za službena putovanja u zemlji određuju se  u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju 
na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. 
(2) Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu  isplaćuju se u visini neoporezivog iznosa prema propisima 
o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna. 
 
      2. Naknada za korištenje automobila u osobnom vlasništvu 
 

Članak 10. 
(1) Osobi iz članka 1. ove Odluke može se odobriti korištenje automobila u osobnom vlasništvu. 
(2) Korištenje automobila u osobnom vlasništvu odobrava tajnik Grada ukoliko se posao mora hitno obaviti 
ili ako do mjesta u koje je osoba upućena nema javnog prijevoza. 
(3) Naknada troškova za korištenje automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe određuje se u visini 
neoporezivog iznosa sukladno propisu kojim se uređuje porez na dohodak. 
  
     3. Naknada troškova prijevoza u javnom gradskom prometu  
 

Članak 11. 
Osoba iz članka 1. ove Odluke, na temelju putnog naloga, ima pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza 
na temelju priložene putne karte ili računa. 
 
 
IV. Prijelazne i završne odredbe 
 

 
 
 


