
 

 

 

 

    

        

        REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

              OPĆINA MARINA 

 

PRIJEDLOG ZA RASPRAVU:            Odluka o naknadama vijećnika u općinskom vijeću, članova  

                                                            radnih tijela općinskog vijeća te stručnih osoba 

 

 

 

 PRAVNI TEMELJ:       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne  

                                       novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

                                       150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/2019, 144/2020) 

 

 

 

PREDLAGATELJ:                       Općinski načelnik 

 

 

 

 

 

 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:              Općinsko vijeće Općine Marina 

 



 

 

Na temelju članka 31. i članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi                  

(Narodne novine  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20 ) i članka …. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina xx/21) 

općinski načelnik Općine Marina predlaže općinskom vijeću Općine Marina donošenje 

                          O  D  L  U  K  E 
o naknadama vijećnika u općinskom vijeću, članova radnih tijela općinskog vijeća  

te  stručnih osoba 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade članova općinskog vijeća Općine Marina, kao i naknada 

članovima radnih tijela općinskog vijeća Općine Marina te drugih stručnih osoba. 

 

Članak 2. 

Vijećnici u Općinskom vijeću dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. 

Visina naknade za rad vijećnika u općinskom vijeću određuje se u iznosu od 500,00 kuna neto 

mjesečno. 

Visina naknade članovima  u radnim tijelima općinskog vijeća ( komisijama, povjerenstvima …..) 

utvrđuje se u visini od 200,00 kuna  neto za dan kada tijelo zasjeda. 

Evidenciju troškova predsjednik radnog tijela zajedno s zapisnicima o prisutnosti članova dostavlja 

računovodstvu Općine Marina u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice. 

Članak 3. 

Predsjednik Općinskog vijeća koji dužnost obavlja počasno ima pravo na naknadu u iznosu od 750,00 

kuna neto mjesečno. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća koji dužnost obavljaju počasno imaju pravo na naknadu u iznosu od 

600 kuna neto mjesečno. 

Članak 4. 

Sredstva za naknade iz članka 2. i članka 3. ove odluke moraju biti osigurana u proračunu Općine 

Marina. 

Članak 5. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Marina da odredi visinu naknade stručnim osobama ( vještacima 

određene struke koji su neophodni za rad povjerenstva, stručnjacima iz pojedinih oblasti, 

poljoprivrednim vještacima, građevinskim vještacima i drugim potrebnim stručnjacima  ) koji 

sudjeluju u radu pojedinih radnih tijela Općinskog vijeća do visine osiguranih proračunskih sredstava. 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnika u općinskom 

vijeću, članovima i predsjednicima komisija, povjerenstava i vijeća  Općinskog vijeća, predsjedniku 

vijeća, te  stručnim osobama (Službeni glasnik Općine Marina 28/13). 

 



Članak 7. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marina, a stupa na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

Općinski načelnik 

 

Ante Mamut 
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Marina, 26. siječnja 2021. 

 

 

 

 


