
 

 

 

 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 016-01/19-01/3 

Ur.broj: 2125/11-01/01-19-02 

Korenica, 16.12.2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

n/r  predsjednika 

 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o  određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za 

rad  predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Plitvička 

Jezera 

 

 

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije br. 3/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19) općinski 

načelnik Općine Plitvička Jezera dana 13.12.2019. godine utvrdio je prijedlog Odluke o 

određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad  predsjedniku i članovima 

Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Plitvička Jezera, te ga kao takvu prosljeđuje 

Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.  

 

Izvjestiteljica na sjednici Općinskog vijeća bit će pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Plitivčka Jezera gđa. Klara Orlić. 

 

 

       Općinski načelnik  

       Ante Kovač 

 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Odluke o  određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad  predsjedniku 

i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Plitvička Jezera 

 

 

 

 

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 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i 

predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06), te članka 22. i 99. stavak 2. Statuta Općine 

Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ br. 03/18, 8/18  i „Službeni glasnik Općine Plitvička 

Jezera“ 2/19), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na svojoj ____ sjednici održanoj 

_______2019. godine, donijelo je: 

 

ODLUKU 

o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad  

predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne 

manjine u općini Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje pravo na naknadu troškova prijevoza i pravo na nagradu za rad 

članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: 

Vijeće). 

 

Članak 2. 

Članovi Vijeća ostvaruju pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza redovnim prijevoznim 

sredstvima. 

Ukoliko za obavljanje poslova nije moguće koristiti redovna prijevozna sredstva, te ukoliko se 

koristi osobni automobil u privatnom vlasništvu, na ime troškova prijevoza isplaćuje se 

naknada u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez. 

 

Članak 3. 

Predsjedniku Vijeća za obavljanje dužnosti pripada nagrada za rad u iznosu od 500,00kn 

mjesečno u neto iznosu. 

 

Članak 4. 

Članovi Vijeća imaju pravo na dnevnicu u visini propisanoj odlukom Vlade Republike 

Hrvatske o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu. 

Članovima Vijeća pripada nagrada za rad do visine iznosa dnevnice na koji se prema 

poreznim propisima ne plaća porez, odnosno od 200,00kn mjesečno u neto iznosu, uz uvjet da 

član neopravdano izostane sa sjednice najviše jednom tijekom godine. 

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 

Plitvička Jezera.“ 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 Korenica,        

 

 

Predsjednik Vijeća:         

Ante Bionda 

 

 

 



Obrazloženje: 

 

Pravilnikom o naknadi troškova i nagrada za rad članovima Vijeća i predstavnicima 

nacionalnih manjina (NN 24/06) uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu 

članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, 

odnosno u obavljanju poslova predstavnika. 

Pod pravom na naknadu troškova u smislu navedenog Pravilnika podrazumijeva se pravo na 

naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade 

Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, o visini 

naknada za terenski dodatak i za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te o visini 

naknade za odvojeni život od obitelji. 

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene 

povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po 

svakoj održanoj sjednici vijeća ili njegovog radnog tijela. 

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava redoviti dolazak, članovi vijeća i 

predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje 

u visini cijene karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u 

visini cijene godišnje karte. 

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na 

mjesečnu nagradu najviše do visine od 50% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi 

predstavničkog tijela te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji iznos će se 

urediti općim aktima tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Sukladno navedenom obrazloženju, prijedlog odluke daje se Općinskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

 


