
 

 

 

          

KLASA: 430-04/21-01/01 
URBROJ: 2125/11-02/01-21-01 
Korenica, 16.06.2021. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
n/r  predsjednika 

 
 
 

PREDMET: Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima 
Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera i njegovih radnih tijela.- 

   
 
 

     Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine 
Plitvička Jezera“ 2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 16.06.2021. godine 
utvrdio je prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Općinskog vijeća 
Općine Plitvička Jezera i njegovih radnih tijela te ga prosljeđuje Općinskom vijeću Općine 
Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.  
 
          Izvjestitelj na sjednici bit će pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara 

Orlić.  

      Općinski načelnik  

       Ante Kovač 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Odluke  
 
 
DOSTAVITI: 
1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  

4. Pismohrana, ovdje. 

 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 35., a u svezi primjene članka 31. i 31a. 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) te članaka 20. i 27. Statuta  
Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera” broj 2/21) Općinsko vijeće 
Općine Plitvička Jezera na  __. Redovnoj sjednici održanoj _________, donosi 
 
 

O D L U K U  
o utvrđivanju naknade za rad članovima Općinskog vijeća  

Općine Plitvička Jezera i njegovih radnih tijela 
 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Plitvička 
Jezera (u daljnjem tekstu: Općinskog vijeća) i njegovih stalnih radnih tijela, kao i  naknada 
materijalnih troškova za vrijeme službenih putovanja članova Općinskog vijeća i njegovih 
stalnih radnih tijela. 
(2) Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Općine Plitvička 
Jezera. 

 
Članak 2. 

 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol. 
 
 
II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 3. 
 

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću, a određuje se u neto 
iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog 
vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 

(1) Članu Općinskog vijeća pripada naknada za rad u Općinskom vijeću u neto iznosu od 
500,00 kuna mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima.  
(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
proračun, financije i računovodstvo, te isplaćuje na žiro-račun člana Općinskog vijeća 
najkasnije do 15.-tog u mjesecu. 
 
 
III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 5. 
 

(1) Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada naknada za obavljanje dužnosti 
u Općinskom vijeću i izvršavanje drugih obveza propisanih općim aktima na način da se 
naknada predsjedniku Općinskog vijeća može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 %, a 



potpredsjednicima u iznosu uvećanom za najviše 30 % pripadajuće naknade po članu 
Općinskog vijeća, 
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi: 

1. predsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 750,00 kuna 
mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima. 

2. potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 650,00 kuna 
mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima. 

(3) Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu iz članka 4. 
stavka 1. ove Odluke. 
(4) Naknadu iz stavka 2. ovoga članka obračunava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
proračun, financije i računovodstvo, te isplaćuje na žiro-račun predsjednika odnosno 
potpredsjednika Općinskog vijeća najkasnije do 15.-tog u mjesecu.  
 
 
IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 6. 
 

(1) Članovima Općinskog vijeća, predsjednicima i potpredsjednicima, kao i drugim članovima 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, ne pripada pravo na naknadu za rad u stalnim radnim 
tijelima Općinskog vijeća određenim Statutom Općine Plitvička Jezera 
 
 
V. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 
 

Članak 7. 
 

(1) Predsjednik Općinskog vijeća, potpredsjednici Općinskog vijeća i članovi Općinskog vijeća, 
koji su upućeni od strane predsjednika Općinskog vijeća ili općinskog načelnika Općine 
Plitvička Jezera na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja poslova iz 
djelokruga Općinskog vijeća ili zastupanja Općine Plitvička Jezera, imaju pravo na dnevnicu, 
naknadu troškova prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za 
službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera. 
(2) Putni nalog za službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu odobrava općinski načelnik. 
(3) Obračun i isplatu naknade svih troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni 
upravni odjel, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo, na temelju ispunjenog i od strane 
općinskog načelnika ovjerenog naloga za službeno putovanje. 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 

Ukoliko naknade iz članka 5. ove Odluke u 2021. godini prelaze zakonom utvrđeni iznos 
ukupne godišnje neto naknade za predsjednika odnosno potpredsjednike Općinskog vijeća 
Općine Plitvička Jezera Odsjek za proračun, financije i računovodstvo, u prosincu 2021. 
godine neće isplatiti naknadu predsjedniku odnosno potpredsjednicima Općinskog vijeća 
Općine Plitvička Jezera u iznosu utvrđenom člankom 5. ove Odluke već će istu naknadu 
obračunati i isplatiti u iznosu koji je jednak razlici zakonom utvrđenog iznosa ukupne godišnje 
neto naknade za predsjednika odnosno potpredsjednike Općinskog vijeća i dotada isplaćenih 
naknada za predsjednika odnosno potpredsjednike Općinskog vijeća u 2021. godini. 
 

 
 
 



Članak 9. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima Općinskog 
vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 
broj: 21/11).  
 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Plitvička Jezera“. 
 
 
KLASA: 430-04/21-01/01 
URBROJ: 2125/11-03-21- 
Korenica, ________________ 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća:  
Ante Bionda 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Člankom 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i Statutom i 
Poslovnikom Općine Plitvička Jezera propisano je da članovi vijeća za svoj rad primaju 
naknadu, a čl.31a. Zakona određeno da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog 
vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna (za jedinice lokalne samouprave s više od 1.000, 
a manje od 5.000 stanovnika), dok se naknada predsjedniku Općinskog vijeća može odrediti 
u iznosu uvećanom za najviše 50 %, a potpredsjednicima u iznosu uvećanom za najviše 30 % 
pripadajuće naknade po članu Općinskog vijeća.  
 
Slijedom navedenog potrebno je donijeti navedenu Odluku.  


