REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće
KLASA: 120-03/15-02/01
URBROJ: 2176/10-02-15-02
Hrv. Dubica, 30.09.2015. godine
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 15. Statuta
Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik« broj: 7/13.) Općinsko vijeće Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donosi

ODLUKU
o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih
tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Odluka).
Pojmovi koji se koriste o ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
U smislu stavka 1. ovoga članka, ovisno o spolu osobe, pri imenovanju istih, koristit
će se odgovarajući naziv svakoga od njih.
Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća, za obavljanje poslova iz svoga djelokruga, ima pravo
na mjesečnu naknadu u iznosu od 850,00 kn neto.
Ukoliko, glede zdravstvenih problema ili osobnih potreba, predsjednik Općinskog
vijeća bude dulje vrijeme, a najmanje 30 dana, spriječen obavljati tu dužnost istoga će,
sukladno Statutu Općine Hrvatska Dubica, zamjenjivati jedan od potpredsjednika kojega
odredi Općinsko vijeće.
Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka, naknadu iz stavka 1. ovoga
članka, ostvaruje potpredsjednik Općinskog vijeća koji bude obavljao poslove predsjednika
Općinskog vijeća.
Članak 3.
Članovi Općinskog vijeća, za svaku sjednicu Općinskog vijeća kojoj su nazočni, imaju
pravo na naknadu u iznosu od 250,00 kn neto.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka imaju i općinski načelnik, pročelnik i
drugi službenici nazočni na sjednici ako se ista održava izvan radnog vremena utvrñenog
posebnom odlukom.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se temeljem popisa o nazočnosti sjednici
koji su isti vlastoručno potpisali, te koji je ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisan po
predsjedniku odnosno potpredsjedniku Općinskog vijeća, kada isti predsjeda sjednici.
Članak 4.
Članovi radnih tijela (stalnih i povremenih) imenovanih od Općinskog vijeća, po
svakoj sjednici matičnog tijela, imaju pravo na naknadu u iznosu 100,00 kn neto.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se temeljem popisa o nazočnosti sjednici
koji su isti vlastoručno potpisali i koji je potpisan po predsjedniku matičnog radnog tijela i
pročelnika.
Članovi radnih tijela iz stavka 1. ove odluke, kada po nalogu općinskog načelnika, pri
obavljanju pojedinog posla, budu upućeni izvan sjedišta Općine Hrvatska Dubica imaju pravo
na dnevnicu, kako slijedi:
• za službeno putovanje u trajanju od 8 do 12 sati u iznosu od 50% dnevnice utvrñene za
službena putovanja za državne službenike i namještenike,
• za službeno putovanje u trajanju preko 12 sati u iznosu od 100% dnevnice utvrñene za
službena putovanja za državne službenike i namještenike.
Članak 5.
Članovi Stalnog radnog tijela, imenovani od općinskog načelnika, imaju pravo na
mjesečnu naknadu u iznosu od 600,00 kn neto.
Članovi povremenih radnih tijela, imenovanih od općinskog načelnika, po svakoj
sjednici matičnog tijela, imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kn neto.
Naknada iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se temeljem popisa o nazočnosti sjednici
koji su vlastoručno potpisali članovi matičnog radnog tijela i općinski načelnik.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama općinskih
dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine
Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“ broj: 3/15.).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom vjesniku«,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.
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