
Na osnovu člana 36. i 110. stav 1. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje («Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje», br. 1/01 i 3/05) i člana 16. i 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 2. redovnoj sjednici, održanoj  
__.12.2016.godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o načinu obračuna i isplate naknada za vijećnike  

Općinskog vijeća i članove radnih tijela koje imenuje  
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
 

Član 1. 
 

Ovom Odlukom uređuje se način obračuna i isplate naknada za vijećnike Općinskog 
vijeća i članove stalnih i povremenih radnih tijela (komisije, odbori i sl.) koja su formirana ili 
imenovana i čija je naknada utvrđena  aktima Općinskog vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Član 2. 
 
 Obračun i isplata naknada za vijećnike Općinskog vijeća i članove radnih tijela iz člana 1. 
ove Odluke obračunavaju se i isplaćuju na način i u iznosima koji su određeni predmetnim 
aktima za sve članove koji nisu u stalnom radnom odnosu u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 Vijećnici Općinskog vijeća i članovi radnih tijela iz člana 1. ove Odluke, koji su stalnom 
radnom odnosu u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje, a koji radne zadatke u okviru rada  
predmetnih tijela obavljaju u toku radnog vremena nemaju pravo na naknade propisane 
predmetnim aktima. 
 Vijećnici Općinskog vijeća i članovu radnih tijela iz stava 2. Člana 2. ove odluke za rad u 
radnim tijelima iz člana 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu, propisanu predmetnim aktima, 
za rad izvan propisanog radnog vremena Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
 

Član 3. 
 

 Ova Odluka se odnosi na sva radna tijela iz člana 1. ove Odluke a primjenjuje se od 01. 
01. 2017. godine. 
 

Član 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 

 
 
Broj:01-14-__/16 
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