REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/ 40
UR.BR: 2197/03-09-3
Krapinske Toplice,17.09.2009.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28.
stavak 3. i 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 3. sjednici održanoj 17.09.2009.g.
donijelo je

O D L U K U
o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća
i njihovih radnih tijela

Članak 1.
Odlukom o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
(u tekstu koji slijedi: Odluka), odreñuje se naknada troškova za rad u pojedinom tijelu, uvjeti pod
kojima se ostvaruje pravo na naknadu, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga pitanja
vezana uz naknadu troškova za rad.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada:
1- vijećnicima Općinskog vijeća,
2- članovima radnih tijela Općinskog vijeća ( povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno
vijeće i dr. ),
3- izvršnom tijelu Općine ( općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika)
4- službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada sjednicama prisustvuju izvan radnog
vremena.
Pravo na naknadu troškova za rad članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
ostvaruju kada su prisutni sjednici tijela kojeg su članovi.
Članak 3.
Naknada troškova za rad isplaćuje se po sjednici u neto iznosu, kako slijedi:
300,00 kuna
1. predsjedniku Općinskog vijeća
2. članovima Općinskog vijeća
150,00 kuna
3.članovima radnih tijela
120,00 kuna
4. izvršnom tijelu Općine- općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika
120,00 kuna
5. službenicima
120,00 kuna

Članak 4.
Naknade iz članka 3. ove Odluke obračunavaju se i isplaćuju na temelju Potvrde za isplatu
naknade za prisustvovanje sjednicama , a koju ovjerava potpisom predsjednik tijela.
Ako osobe iz članka 3. ove Odluke, koje ostvaruju pravo na naknadu troškova, istog dana
sudjeluju u radu više tijela, ostvaruje pravo na isplatu naknade samo za sudjelovanje u radu jednog
tijela.
Članak 5.
Općinski načelnik, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, ne ostvaruje pravo na
naknadu troškova za sudjelovanje u radu tijela za vrijeme radnog vremena.
Članak 6.
Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela kad se upućuju na službeno putovanje u
zemlji ili inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na naknadu troškova za korištenje privatnog
automobila u službene svrhe, a prema propisima koji ureñuju naknade za službena putovanja za
korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna
Članak 7.
Sredstva za naknade utvrñene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine
Krapinske Toplice.
Isplata naknade vrši se tromjesečno, na temelju Potvrde o prisustvovanju sjednicama, na
žiro-račun korisnika naknade.
Općinskom načelniku i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske
Toplice isplata naknade vrši se mjesečno, zajedno s isplatom plaće ( naknada je sastavni dio
plaće), odnosno isplatom za volonterski rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad
članovima Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela (Službeni glasnik
KZŽ br. 17/05).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
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