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Zupan ijska sku p5tina Vu kovarsko-srijemske iu panije

Klub nezavisnih vije6nika Tomislava Paneniia

Vinkovci, L3.7.20L7.

Predsjedniku Zupanijske skup5tine

Predmet: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknadama vijeinicima Zupanijske

skupStine

- dostavlja sa

Poitovani,

U prilogu dopisa Vam dostavljamo Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknadama

vijeinicima Zupanijske skup5tine, koji podnose vijeinici Klub nezavisnih vije6nika Tomislava

Paneni6a temeljem 6lanka 20. Statuta Vukovarsko-srijemske Zupanije i 6lanaka 67., 68. i 69.
Poslovnika Zupanijske skupStine Vukovarsko-srijemske Zupanije te traZimo da isti uvrstite u

Dnevni red sjednice Zupanijske skupStine.

Za predstavnike predlagatelja koji ie u ime predlagatelja sudjelovati u radu Zupanijske

skup5tine i njenih radnih tijela odredeni su: Tomislav Panenii i Nizar Shoukry.

S poitovanjem,

Predsjednik Kluba

REPUBLIKA HRVATSKA
vuKoVARSKO.SRUEMSKA ZU pRttua

VINKOVC|, GlagotjaSka 27

1 3, 07, 2017

PRnyAJENO
d6pssrgdns/pegfsffi

Nizar Shoukry

Vinkovci, srpanj 2017.
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KLUB NEZAVISNIH VIJECNIKA TOMISLAVA PANENICA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA VIJECNICIMA

Zupnruusre srup5rrue

r. ZAKoNSKA osNovA zR ooruoSENJE oDLUKE

Zakonska osnova za donoSenje Odluke o naknadama vijeinicima Zupanijske skupStine
Vukovarsko-srijemske Zupanije sadrZana je u dlanku 31. st. 2.Zakona o lokalnoj i podrudnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/OL, 60/01-vjerodostojno tumadenje,
129/05, tO9/07, L25/08,36/09, I50/LL, L44/I2, t9/13 i t37/L51, u dlancima 24., 17. i 40.
Statuta Vukovarsko-srijemske Zupanije, te dlanku 64. Poslovnika Zupanijske skup5tine
Vu kova rsko-srijemske Zu panije ("SluZben i vjesn i k" Zupa n ije, broj a / B).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ODLUKOM, TE

POSUEDICE KOJE CT PROISTECI OOruOSENJEM ODLUKE

Odlukom o naknadama vijeinicima Zupanijske skupStine ("sluibeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske iupanije, broj 2/tt i L2/731 utvrduje se pravo na naknade, visina i nadin

isplaiivanja naknada i drugih troikova vijeinicima, predsjedniku Skup5tine,
potpredsjednicima Skupitine, predsjednicima klubova vijeinika te predsjednicima i

dlanovima rad n ih tijela Zu pa nijske sku pitine.

Kada je rijei o iznosima naknada izabranim vije6nicima Vukovarsko-srijemske Zupanije,

nakon gospodarske krize i niza drugih otegotnih okolnosti, gradani Vukovarsko-srijemske
Zupanije traZe donoienja realnih i pravidnih rje5enja koja bi pridonijela poveianju
transparentnosti poslovanja tijela Zupanije te se kako bi se na taj nadin i pojadala

odgovornost.

Prema postojeioj Odluci vije6nici Zupanijske skupStine Vukovarsko-srijemske Zupanije

ostvaruju pravo na mjesednu naknadu za svoj rad iako u pojedinim mjesecima tijekom
kalendarske godine Zupanijska skupitina ne odrZava svoje sjednice. Oni istovjetnu naknadu
ostvaruju i tijekom mjeseca u kojem je odrZana samo svedana sjednica Zupanijske skupStine

koja nije radna.

Mjesedna naknada za rad predsjedniku i potpredsjednicima Zupanijske skupStine je

neproporcionalno veia u odnosu na naknadu vijeinika, a 5to nije opravdano obujmom
poslova koji oni obavljaju.

PredloZenim izmjenama Odluke ove naknade se ponovno ureduju i prilagotlavaju stvarnom
radu vije6nika, predsjednika klubova vijeinika, predsjednika radnih tijela, predsjednika i

potpredsjednika skupitine, radi vraianja povjerenja gradana u izabrane vije6nike i

Zupanijsku skup5tinu u cjelini.

Takoder, provedbom ove odluke ostvarit ie se uitede u proradunu Vukovarsko-srijemske
Zupanije.

Vinkovci, srpanj 20t7.



KLUB NEZAVISNIH VIJECNIKA TOMISLAVA PANENIEA

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Odluke ne zadire u stedena prava dosada5njih iupanijskih
vijeinika.

Sredstva koja 6e se ovime u5tedjeti nisu zanemariva, no taj novac sam po sebi svakako neie
spasiti gospodarstvo Vukovarsko-srijemske Zupanije i proradun. Medutim, smatramo da je
od novca i privilegija puno vainiji cilj i poruka koju ovime Saljemo. Vijeinici Zupanijske
skup5tine Vukovarsko-srijemske iupanije i politidari naprosto se moraju solidarizirati s

narodom koji Zivi sve teZe.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVODENJE ZAKONA

Za provodenje ovih izmjena i dopuna Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u

proradunu Vukovarsko-srijemske Zupanije.

IV. TEKST KONAENOG PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
NAKNADAMA VIJECNICIMA ZUPRIUUSTE SKUPSTINE S OBRAZTOZENJEM

elanak t.

U Odluci o naknadama vijeinicima Zupanijske skupitine ("sluibeni vjesnik" Zupanije, broj
z/LLit2/I3l u dlanku 2. stavak f. iza rijeti ,,ostvaruju pravo na" bri5e se rijed "mjesednu" te
se iza rijedi "naknadu" dodaju rijedi "po svakoj sjednici kojoj su bili nazodni".

U dlanku 2. stavak 2. iza rijeii ,,-vije6nici" briSu se rijedi ,,1.000,00 kuna" te se dodaju rijedi

,,imaju pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki dolazak na sjednicu
Zupanijske skupStine te visini tri dnevnice za pripremu za raspravu o predloZenom dnevnom
redu predmetne sjednice,". ' 

.-

U 6lanku 2. stavak 2.iza rijeii,,-predsjednici klubova vijeinika" briSu se rijedi ,,i predsjednici
radnih tijela" i ,,L2OO,OO kuna" te se dodaju rijedi ,,imaju pravo na dodatnu naknadu koja
odgovara iznosu od 200,00 kuna za pripremu i raspravu o predloienom dnevnom redu
predmetne sjednice Zupanijske skupStine.".

dlanak 2.

U dlanku 3. stavak 2.izarijeii,,-predsjedniku Skupitine" bri5u se rijedi ,,8.200,00 kuna"te se

dodaju rijedi ,,2.000,00 kuna,".

U dlanku 3. stavak 2.izarijeii,,-potpredsjednicima SkupStine" bri5u se rijedi ,,L.800,00 kuna"
te se dodaju rijedi ,,1.000,00 kuna.".

U dlanku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: ,,Predsjednik i potpredsjednici Skupitine imaju
pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki dan u kojem su imali obveze vezane
za obavljanje svojih duZnosti o demu su duZni voditi posebnu mjesednu evidenciju na osnovu
koje ie se obavljati obradun naknade."

Vinkovci, srpanj 20L7.
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elanak 3.

U dlanku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavci 2. i 3. koji glase:

,,Visina dnevnice iz dlanka 2. i 3. utvrduje se u iznosu dnevnice za sluZbeno putovanje
zaposlenika u upravnim tijelima Zupanije.

Naknada vijeinicima ne plaia se za nazodnost na svedanoj sjednici SkupStine."

elanak 4.

U dlanku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

,,Predsjednici radnih tijela imaju pravo na dodatnu naknadu koja odgovara iznosu od 200,00
kuna za pripremu i raspravu o predloZenom dnevnom redu predmetne sjednice radnog
tijela."

U dlanku 6. stavak 3. postaje stavak 4.

elanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "sluZbenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske iupanije.

Vinkovci, srpanj 2Ot7.
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Obrazloienje

U ilanku 1. mijenja se osnova za obradun naknade te naknada viSe nije na osnovi
kalendarskog mjeseca ved prema odrianoj sjednicl Zupanijske skupStine i potrebnim radnim
danima za pripremu i sudjelovanje vijednika na predmetnoj sjednici.

Vijeinici Zupanijske skupStine ostvaruju naknadu u visini dnevnice za dan kada sudjeluju na

sjednici. Takoder, odobrava im se naknada za pripremu prema predloZenom dnevnom redu
predmetne sjednice u visinitri dnevnice.

Predsjednici klubova vijednika ostvaruju pravo na dodatak u iznosu od 200,00 kuna po
sjednici Zupanijske skup5tine kao naknadu za poveiane obveze pripreme za predmetnu
sjednicu.

ilankom 2. se u dlanku 3. mijenja stavak 2. gdje se smanjuju fiksni iznosi mjesedne naknade
za predsjednika (s 8.400,00 kuna na 2.000,00 kuna) i potpredsjednike (s 1.800,00 kuna na

1.000,00 kuna) skup5tine.

Dodaje se novi stavak 3. u kojima se utvrduje kako predsjednik i potpredsjednici Skup5tine

imaju pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki dan u kojem su imali
odredene posebne obveze vezane za obavljanje svojih duinosti i o tome su duZni voditi
posebnu mjesednu evidenciju na osnovu koje ie se obavljati obradun naknade. Time se

uvaZava posebnost njihovog poloZaja te dobivaju praviEnu naknadu za vrijeme tijekom kojeg

su imali obaveze.

tfankom 3. se u dlanku 4. dodaju se novi stavci 2.i3. kojima se ureduje visina dnevnice tj.
veZe je se za iznos dnevnice za sluibeno putovanje zaposlenika u upravnim tijelima Zupanije
te se ukida naknada vije6nicima za nazodnost na svedanoj sjedniciZupanijske skupStine.

dlankom 4. se dopunjuje dlanak 6. te se ureduje da predsjednici radnih tijela ostvaruju
pravo na dodatak u iznosu od 200,00 kuna po sjednici Zupanijske skup5tine kao naknadu za

poveiane obveze pripreme za predmetnu sjednicu.

U ilanku 5. utvrdeno je stupanje na snagu izmjena i dopune Odluke osmog dana od dana

objave u "SluZbenom vjesn iku" Vu kova rsko-srijemske Zupan ije.

Slijedom navedenog, Zupanijskoj skupStini Vukovarsko-srijemske Zupanije predlaie se

donoienje ovih izmjena i dopuna Odluke.

Vinkovci, srpanj 2OL7.



KLUB NEZAVISNIH VIJECNIKA TOMISLAVA PANENICA

KoNAeNl PRodtScENt PRTJEDIoG oDLUKE o NAKNADAMA vtJEcNtctMA ZupRtuusre
srup5nrue

elanak 1.

Ovom Odlukom utvrduje se pravo na naknade, visina i nadin ispladivanja naknada i drugih
tro5kova vije6nicima, predsjedniku Skup5tine, potpredsjednicima Skup5tine, predsjednicima
klubova vije6nika te predsjednicima i dlanovima radnih tijela Zupanijske skup5tine.

dlanak 2.

Zasvoi rad osobe iz dlanka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu po svakoj sjednici kojoj
su bili nazodni i to:

-vijeinici imaju pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki dolazak na sjednicu
Zupanijske skupitine te visini tri dnevnice za pripremu za raspravu o predtoienom dnevnom
redu sjednice kojoj su prisustvovali,

-predsjednici klubova vijeinika imaju pravo na dodatnu naknadu koja odgovara iznosu od
200,00 kuna za pripremu i raspravu o predloZenom dnevnom redu sjednice Zupanijske
skupStine.

elanak 3.

Naknada za rad predsjedniku SkupStine i potpredsjednicima SkupStine utvrduje se u
mjesednom iznosu ito:

-predsjedniku Skupitine 2.000,00 kuna,

-potpredsjednicima Skup5tine 1.000,00 kuna.

Predsjednik i potpredsjedniciskupStine imaju pravo na naknadu koja odgovara visini
dnevnice za svaki dan u kojem su imali obveze vezane za obavljanje svojih duZnosti o demu
su duZnivoditi posebnu mjesednu evidenciju na osnovu koje ie se obavljati obradun naknade

elanak 4.

Naknada zarad vijeinika neie se isplatitivijeiniku u mjesecu u kojem je odrZana sjednica
skupstine, ukoliko bez opravdanog razloga nije prisustvovao sjednici.

Visina dnevnice iz dlanka 2. i 3. utvrduje se u iznosu dnevnice za sluZbeno putovanje
zaposlenika u upravnim tijelima Zupanije.

Naknada vijeinicima ne plaia se za nazodnost na svedanoj sjednici Skup5tine.

Vinkovci, srpanj 201-7,
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elanak 5.

Vijeinici i tlanovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troSkova prijevoza prilikom dolaska

na sjednice u visini stvarnih izdataka prijevoznim sredstvima javnog prijevoza od mjesta

stanovanja do mjesta odrZavanja sjednice.

elanak 6.

elanovi radnih tijela imaju pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki dolazak

na sjednicu radnog tijela ako se ona ne odrZava u dan odrZavanja sjednice Zupanijske

skupitine.

Ako osobe iz stavka L. ovog dlanka imaju boraviSte u mjestu gdje se odriava sjednica pripada

im pola iznosa iz stavka 1. ovog dlanka.

Predsjednici radnih tijela imaju pravo na dodatnu naknadu koja odgovara iznosu od 200,00

kuna za pripremu i raspravu o predloZenom dnevnom redu predmetne sjednice radnog

tijela.

Visina dnevnice iz stavka 1-. ovog dlanka utvrduje se u iznosu dnevnice za sluZbeno putovanje

zaposlenika u upravnim tijetima Zupanije.

elanak 7.

Kada vije6nici odnosno dlanovi radnih tijela u istom danu sudjeluju u radu viSe tijela pravo na

naknadu ostvaruju samo po osnovu nazodnosti sjednici jednog tijela.

elanak 8.

Vije6nici i dlanovi radnih tijela, kada su upu6eni na sluibeno putovanje, ostvaruju pravo na

dnevnicu kao i zaposlenici u upravnim tijelima Zupanije

dlanak 9.

Vije6nicima i dlanovima radnih tijela kojizbog nazodnostisjednici Skupitine odnosno radnog

tijela nisu ostvarili plaiuza vrijeme kojesu proveli na sjednici imaju pravo na naknadu u

visini neostvarenog iznosa plaie.

Naknada iz stavka 1. ovog dlanka isplatit ie se temeljem dokumentiranog zahtjeva za isplatu.

dlanak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "sluibenom vjesniku" Vukovarsko-

srijemske Zupanije.

Vinkovci, srpanj 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA

vuKovARSKo-SRTJEMSKA ZupaNr.n
Zup,tl tr.rsKA sKUpSrrNa

Klasa: 121-01 I ll -01/03
Urbroj : 21961 1 -03 -l 1 -2
Vinkovci, 24.veljada 2011. god.

Temeljem dlanka 31. stavak 2. i Elanka 90. stavak 4. Zakona o lokalnoj i podrudnoj
(regionalnoj) samoupravi ((NN) RH broj 33/01, 60101, 129105, 109107, 125108 i 36109) i
dlanka 24. Statuta Vukovarsko-srijemske Zupanije (<SluZbeni vjesnik> Vukovarsko-srijemske
Lupanje broj 19110) Skup5tina Vukovarsko-srijemske Lupanlje na 16. sjednici odrianoj 24.
veljade 2011. godine donosi

ODLUKU
o naknadama vijednicima Zupanijske skup5tine

ilanak 1.

Ovom Odlukom utwduje se pravo na naknade, visina i nadin ispladivanja naknada i
drugih tro5kova vije6nicima, predsjedniku SkupStine, potpredsjednicima Skup5tine,
predsjednicima klubova vijednika te predsjednicima i dlanovima radnih tijela Zupanijske
skupStine.

CIanak2.

Za svoj rad osobe iz dlanka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu po svakoj sjednici
kojoj su bili nazodni i to:

-vije6nici 1.000,00 kuna
-predsj ednici klubova vij ednika
i predsjednici radnih tijela 1.200,00 kuna

eUnat< g.

Naknada za rad predsjedniku SkupStine i potpredsjednicima Skup5tine utvrduje se u
mjesednom iznosu i to:

-predsjedniku Skup5tine 8.200,00 kuna
-potpredsjednicima Skup5tine 1.800,00 kuna

etanal<+.

Naknada za rad vijednika ne6e se isplatiti vijeiniku u mjesecu u kojem je odrLana
sjednica Skup5tine, ukoliko bez opravdanograzloga nije prisustvovao sjednici.

Naknada vije6nioima ne plada se zanazodnost na svedanoj sjednici Skup5tine.



Clanak 5.

Vije6nici i dlanovi radnih tijela imaju pravo na naknadu tro5kova prijevoza prilikom
dolaska na sjednice u visini stvarnih izdataka prijevoznim sredstvima javnog prijevoza od
mjesta stanovanja do mjesta odriavarrja sjednice.

itranak 6.

elanovi radnih tijela imaju pravo na naknadu koja odgovara visini dnevnice za svaki
dolazakna sjednicu radnog tijela ako se ona ne odrlavau dan odrlavanjasjednice Zupanijske
skupStine.

Ako osobe iz stavka 1. ovog dlanka imaju boravi5te u mjestu gdje se odrlava sjednica
pripada im pola iznosa iz stavka 1. ovog dlanka.

Visina dnevnice iz stavka 1. ovog dlanka utvrduje se u iznosu dnevnice za sluZbeno
putovanje zaposlenika u uprarmim tijelima Zupanije.

ebnakT.

Kada vijeinici odnosno dlanovi radnih tijela u istom danu sudjeluju u radu vi5e tijela
pravo na naknadu ostvaruju samo po osnovu nazodnosti sjednici jednog tijela.

Clanak 8.

Vije6nici i dlanovi radnih tijela, kada su upudeni na sluZbeno putovanje, ostvaruju
pravo na dnevnicu kao i zaposlenici u upravnim tijelima Zupanje

ilanak 9.

Vijednicima i dlanovima radnih tijela koji zbognazolnosti sjednici Skup5tine odnosno
radnog tijela nisu ostvarili pla6u za vrijeme koje su proveli na sjednici imaju pravo na
naknadu u visini neostvarenog iznosa pla6e.

Naknada iz stavka 1. ovog dlanka isplatit 6e se temeljem dokumentiranog zahtjeva za
isplatu.

Clanak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u <SluZbenom vjesniku>
Vukovarsko-srijemske Zupanije, a njenim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe
Odluke o naknadama vijeinicima te naknadama i pladama duZnosnika (<SluZbeni vjesnik>
Vukovarsko-srijemske Zupanije broj I |I09).

PREDSJEDNIK SKUPSTN{P
Antun Zagar,ing. graf.



REPUBLIKA IIRVATSKA

vuKovARSKo-SRTJEMSKA Zup.lNrm
Zuprrrsxa srupSrnrn

Klasa: 12I-01113-01107
Urbroj : 2196/ 1 -03 -13 -1

Vinkovci, 18. srpnja 2013. god.

Temeljem dlanka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i podrudnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01,60/01-vjerodostojno tumadenje, 129105, 109107, 125109,36109,
150/11 i l44ll2), dlankom 24., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Lupanje,te dlanka 64.
Poslovnika Zupanijske skup5tine Vukovarsko-srijemske zupanije i<iStuZUeni vjesnik>
Zupanije br. L9lI0), Skup5tina Vukovarsko-srijemske inpanje na 2. sjednici odrZanoj 18.
srpnja 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama
vije6nicima Zupanijske skup5tine

itanat< t.

U Odluci o naknadama vijednicima Zupanijske skup5tine (<SluZbeni vjesnik>
Vukovarsko-srijemske Zupanije br. 2lll) u dlanku 2. stavku 7. iza ijedi ((pravo na> dodaje se
rijed <mjesednu>>, a rijedi <po svakoj sjednici kojoj su bili nazodni> brisu se.

Clanak2.

U dlanku 4. stavak 2. briSe se.

eUnat:.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u <SluZbenom vjesniku>
Vukovarsko- srij emske Zupanij e

PREDSJEDNIK SKUPSTINE
JAntun Zagar, ing. graf.


