Na temelju članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) te članka 30. Statuta Općine
Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“, pročišćeni tekst 2/19, 2/21),
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj ………lipnja 2021. godine
donosi
ODLUKU
o naknadama članovima predstavničkih, izvršnih i radnih tijela
Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad osobama koje se biraju ili imenuju na određene
dužnosti ili za obavljanje određenih poslova u radnim tijelima Općine Vižinada-Visinada, a
kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Općine Vižinada-Visinada.
Članak 2.
Osobe iz članka 1. su vijećnici/ce Općinskog vijeća, članovi/ce radnih tijela Općinskog
Vijeća, članovi/ce radnih tijela Općinskog načelnika, zamjenik Općinskog načelnika, te
službenici općinske uprave koji prisustvuju sjednicama izvan radnog vremena.
Članak 3.
Pravo na novčanu naknadu, osim ako pravo na naknadu nije isključeno posebnom odlukom,
utvrđuje se prema funkciji i temeljem evidencija o održanim sjednicama koju vodi Jedinstveni
upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.
Vrijednost novčanih naknada određena je u neto iznosu i iznosi:
1. Član Općinskog vijeća

300,00 kn za prisustvo po sjednici

2. Potpredsjenik Općinskog vijeća

400,00 kn za prisustvo po sjednici

3. Predsjednik Općinskog vijeća

500,00 kn za prisustvo po sjednici

4. Član radnih tijela

150,00 kn za prisustvo po sjednici

5. Zamjenik Općinskog načelnika iz reda 1.000,00 kn mjesečno
talijanske nacionalne manjine
Osobama iz stavka 2. ovog članka kojima se naknada isplaćuje po prisustvu na sjednicama, ne
isplaćuje se naknada ukoliko se sjednica održava elektronskim putem na daljinu.

Članak 4.
Osoba iz članka 2. ove Odluke ako je upućena na službeno putovanje ima pravo na naknadu
troškova: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja, te naknadu troškova prijevoza, sukladno
Pravilniku o porezu na dohodak.
Osobe iz članka 2. ove Odluke koje se upućuje na službeni put, temeljem putnog naloga kojeg
potpisuje Općinski načelnik mogu se koristiti službenim automobilom, a iznimno
automobilom u osobnom vlasništvu. U slučaju da se koristi automobilom u osobnom
vlasništvu pripada mu naknada troškova sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.
Obračun troškova podnosi se u roku od najkasnije tri dana po završenom putovanju, na
ovjerenom nalogu za službeno putovanje s priloženim izvornicima računa.
Članak 5.
Ako se osoba iz članka 2. ove Odluke odrekne naknade u korist neke neprofitne organizacije
ili udruge tada se toj udruzi ili organizaciji isplaćuje iznos neto naknade.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima
predstavničkih, izvršnih i radnih tijela Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada“, broj 1/14) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima
predstavničkih, izvršnih i radnih tijela Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada“, broj 12/20).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Vižinada-Visinada“, a primjenjuje se od 9. lipnja 2021. godine osim za zamjenika općinskog
načelnika iz reda talijanske nacionalne manjine primjenjuje se od dana objave Konačnih
rezultata za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda talijanske nacionalne manjine.
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