
Na osnovu člana 36. i člana 110. stav 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", broj: 1/01 i 3/05) i člana 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  24. redovnoj sjednici održanoj dana  
20.02.2020. godine, d o n i j e l o  je : 
 
  O  D  L U  K U 

O izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima 
 i članovima stalnih i povremenih radnih tijela 

 Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Član 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, 
5/17 i 1/18)  Člana 3. i Član 4., mijenja se i glasi: 
„ 

Član 3. 
 
Pored naknade utvrđene u članu 2. ove Odluke vijećniku pripada i naknada na ime troškova 
prisustva sjednici Općinskog vijeća  (prijevoz, topli obrok i sl.) u iznosu od 50,00 KM, po svakoj 
sjednici Općinskog vijeća. 
 
Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana imaju i članovi Kolegija vijeća. 
 
Ukoliko se sjednice održavaju u neradne dane i po isteku radnog vremena, pravo na naknadu iz 
stava 1. ovog člana imaju i ostala uredno pozvana i prisutna lica čije je prisustvo neophodno za 
kvalitetan rad sjednice. 

Član 4. 
 
Članovima Kolegija Općinskog vijeća Gornji Vakuf –Uskoplje, pripada naknada na ime troškova 
prisustva sjednici Kolegija OV-a u iznosu od 50,00 KM po svakoj sjednici Kolegija OV-a. 
 
Članovima stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje pripada naknada 
na ime troškova prisustva sjednicama navedenih tijela u iznosu od 50,00 KM po svakoj sjednici 
stalnog ili povremenog tijela općinskog vijeća Gornji Vakuf  - Uskoplje. 
 
Ukoliko s sjednice održavaju u neradne dane i po isteku radnog vremena, pravo na naknadu iz 
stava 1. i stava 2. ovog člana imaju i ostala uredno pozvana lica čije je prisustvo neophodno za 
kvalitetan rad tog radnog tijela odnosno komisije. 

           „ 
 

Član 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine 
Gornji Vakuf–Uskoplje, a primjenjivat će se od 01.01.2020.godine. 
 
 
Broj:01-11.1-__/20            Predsjednik 
Gornji Vakuf – Uskoplje                Općinskog vijeća 
__.02.2020.godine                                                              Goran Batinić, mag.nov. 
 
 
 


