
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15), te članka 34. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 

broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Promina, na 19. sjednici dana 

04. studenog 2016. god. donosi 

 
O D L U K U 

o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Promina 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad predsjednika i članova Općinskog vijeća u 

obavljanju vijećničke dužnosti. 

Odluka o naknadi članovima stalnih radnih općinskog vijeća utvrđenih Statutom 

Općine, te naknadi članovima drugih radnih radnih tijela koje Općinsko vijeće u skladu sa 

Statutom osniva posebnom odlukom u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga, utvrđuje se 

odlukom o osnivanju tog tijela. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na naknadu za rad vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se po održanoj sjednici,  

temeljem evidencije o nazočnosti sjednicama Općinskog vijeća koju vodi Jedinstveni upravni 

odjel. 

 

Članak 3. 

 

Naknada za rad u vijeću utvrđuje se kako slijedi: 

- predsjedniku Općinskog vijeća  - u neto iznosu od 450,00 kn po sjednici 

- zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća, kad predsjedava sjednicom vijeća – u 

neto iznosu od 450,00 kn po sjednici 

- članu Općinskog vijeća – u neto iznosu od 300,00 kn po sjednici 

Na naknadu iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se i uplaćuju propisani porezi i 

doprinosi. 

Naknada se obračunava i isplaćuje na žiro račun vijećnika koji su bili nazočni na sjednici 

u roku 30 dana od dana održavanja sjednice vijeća.                                                                                                           

                                                     

Članak 4. 

  

Osim prava na naknadu iz članka 3. ove Odluke, predsjedniku i članovima Općinskog 

vijeća pripada i naknada troškova službenog putovanja kad u vršenju vijećničke dužnosti  

obavljaju poslove za potrebe Općine izvan sjedišta Općine u skladu s važećim poreznim 

propisima kojima se reguliraju naknade za službena putovanja u zemlji i inozemstvu. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka vijećnici imaju pravo na dnevnicu za službeno 

putovanje, a u slučaju višednevnog putovanja i trošak noćenja (uz predočenje izvornika računa) 

u visini neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima iz stavka 1. ovog članka. 

Vijećnicima se za službeno putovanje u pravilu odobrava korištenje službenog 

automobila Općine. 

Ako je vijećniku putnim nalogom određen prijevoz javnim prijevoznim sredstvom, 

pripada mu pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka, uz predočenje 



izvornika računa, odnosno, u slučaju da je putnim nalogom odobreno korištenje privatnog 

automobila u službene svrhe, pripada mu pravo na naknadu troška u visini neoporezivog iznosa 

utvrđenog poreznim propisima. 

 

Članak 5. 

 

Nalog za službeno putovanje vijećnika izdaje Općinski načelnik na prijedlog 

predsjednika Općinskog vijeća. 

Obračun troškova službenog putovanja vijećnik je dužan podnijeti najkasnije u roku 3 

dana po završenom putovanju, na ovjerenom nalogu, s priloženim izvornicima računa. 

 

Članak 6. 

 

 Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Promina. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima 

Općinskog vijeća, te članovima njihovih radnih tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ br. 10/09, 17/10). 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije. 

 

KLASA: 021-05/16-01/19 

URBROJ: 2182/09-16-01 

U Oklaju, 04. studenog 2016. god. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PROMINA 

 

 

                        Predsjednik: 

                                                                                                             Danijel Džapo 


