
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PAŠMAN 
Općinsko vijeće 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pašman, _. srpnja 2021. 
 
 
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 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 31., članka 32. i članka 36. 
stavak 2. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj: 1/21), Općinsko 
vijeće Općine Pašman na _. sjednici održanoj _. studenog 2021. godine, donosi 
 
 

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), određuje 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.).“ 
 
Pravo na naknadu troškova za rad članovi Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog 
vijeća ostvaruju kada su prisutni na sjednici tijela kojeg su članovi. 
 

Članak 3. 
Naknada troškova za rad isplaćuje se u neto iznosu, kako slijedi: 
1. predsjedniku Općinskog vijeća 750,00 kuna mjesečno  
2. zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća 500,00 kune mjesečno,  
3. članovima Općinskog vijeća 250,00 kuna po sjednici 
4. članovima radnih tijela 200,00 kuna po sjednici. 
 
 

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 pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
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. 
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 uređuju naknade za službena 
putovanja za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna. 
 

Članak 6. 
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Pašman. 
Isplata naknade vrši se mjesečno, na temelju Potvrde o prisustvovanju sjednicama, na IBAN 
račun korisnika naknade. 
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima i članovima 
radnih tijela (KLASA: 021-05/94-01/35 i KLASA: 021-05/02-01/102) i Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela (KLASA: 021-05/09-
01/22, URBROJ:2198/17-09-3) od 23. studenog 2009. godine. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se  u „Službenom 
glasniku Općine Pašman“. 
 
 
          Predsjednik 
                                                                                                       Općinskog vijeća  
                  Šime Jureško 


