
Na temelju članka 36. i članka 110. stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i članka 89. Poslovnika o 
radu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–
Uskoplje", br. 7/13 ),  Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  __. redovnoj sjednici 
održanoj dana  ______.2018. godine, d o n i j e l o  je : 
 
  O  D  L U  K U 

O izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima 
 i članovima stalnih i povremenih radnih tijela 

 Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje («Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje», br. 
6/09 ,5/11 i 5/17) stavak 1. Članka 2., mijenja se i glasi: 

 
„ Vijećniku, na ime troškova za rad i angažman u Općinskom vijeću Gornji Vakuf– 

Uskoplje, utvrđuje se paušalna mjesečna naknada u neto iznosu od 300,00 KM, osim 
vijećnicima koji  dužnost u Općinskom vijeću obavljaju profesionalno.“ 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf–Uskoplje, a primjenjivat će se od 01.01.2018.godine. 
 
 
Broj:01-14-___/18            Predsjednik 
Gornji Vakuf – Uskoplje                Općinskog vijeća 
______.2018.godine                                                              Goran Batinić, mag.nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



O b r a z l o ž e nj e 
 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 36.  i  110. stavak 1. Statuta 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,  br. 1/01 i 
3/05) i članku 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni 
glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,  br. 7/13). 
 
Razlog za predlaganje i donošenje ove Odluke jeste usklađivanje postojeće Odluke o 
naknadama vijećnicima i članovim stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,  br. 6/09 , 5/11 i 5/17) sa 
Proračunom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godine i Odlukom o izvršenju proračuna 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu, odnosno ekonomskim kodom 613 975, Izdaci 
za naknade Općinskim vijećnicima, planirano je povećanje sredstava sa 83.000 (2017) na 
105.000  KM (2018), čime su stvorene pretpostavke  za povećanje vijećničkih paušala sa 250 
na 300 KM. 
 
Za provođenje ove Odluke nisu potrebna nikakva dodatna sredstva iz Proračuna Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje.  
 
 
 
 


