
 Na temelju članka 31. st. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera (Službene novine 

Općine Vrsar-Orsera broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 12.08. 

2021. godine donosi 

 

 

ODLUKU  

o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela 

 Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera 

 

Članak 1. 

Vijećnici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera imaju, 

odredbama ove Odluke, pravo na naknadu za obavljanje svojih dužnosti u ostvarivanju zadaća 

Općine Vrsar-Orsera kao jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 2. 

Naknada iz čl.1.ove Odluke određuje se u neto iznosu kako slijedi: 

- Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 750,00 kn 

mjesečno, odnosno do najviše 9.000,00 kn godišnje, bez prava na naknadu po 

sjednici, 

- Potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 650,00 

kn mjesečno, odnosno do najviše 7.800,00 kn godišnje, bez prava na naknadu po 

sjednici.  

- Ostali članovi općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 400,00 

kuna po prisustvovanju sjednici, 

- Članovi radnih tijela Općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 

200,00 kn po prisustvovanju sjednici. 

Vijećnici, predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu za 

rad u radnim tijelima Općinskog vijeća. 

Na naknade iz stavka 1. ovog članka obračunat će se i uplatiti porezi i druga propisana 

javna davanja sukladno važećim poreznim propisima. 

 

Članak 3. 

Ako dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća u pojedinom mjesecu 

nije trajala cijeli mjesec, tada im pripada naknada razmjerno broju dana trajanja njihove 

dužnosti u tom mjesecu. 

 

Članak 4. 

Za vrijeme obavljanja dužnosti izvan područja Općine na temelju naloga predsjednika 

i Općinskog vijeća i/ili Općinskog načelnika, vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća 

pripada naknada troškova službenog puta i dnevnica. 

 

Članak 5. 

Visina dnevnice i troškova određuje se sukladno propisima o visini dnevnice za 

službeno putovanje u zemlji i inozemstvu pod istim uvjetima pod kojima ih ostvaruju 

službenici općinske uprave sukladno važećim propisima. 



 

Članak 6. 

Naknade propisane ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Vrsar-

Orsera. 

Isplata naknada propisanih ovom Odlukom obavlja se na temelju službene evidencije 

Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima 

i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar (Službene novine Općine Vrsar-

Orsera broj 08/09 i 08/20). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se počevši od datuma stupanja na dužnost novog saziva 2021. 

godine. 

 

KLASA: 011-01/21-01/18 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-2 

Vrsar-Orsera, 12.08.2021. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

                PREDSJEDNICA  

                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                              Marina Deak v.r. 

 

 


