
                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2135-03-01/21-12 

Tuhelj, 06.07.2021. 

 

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

(NN 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), članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije br. 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 1. sjednici održanoj 

6. srpnja 2021. godine donijelo je 

O D L U K U 

O naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade članovima Općinskog vijeća i članovima 

radnih tijela Općinskog vijeća te naknada službenicima Jedinstvenog upravnog odjela za 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, uvjeti pod kojim 

im naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu tih tijela. 

Članak 2. 

Članovi Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na 

naknadu u neto iznosu od 150,00 kuna po prisustvovanju sjednici. 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 

kn za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, ukoliko se 

sjednica održava izvan radnog vremena, po održanoj sjednici. 

Ako član tijela, koji ostvaruje pravo na naknadu, istog dana sudjeluje u radu više tijela, 

isplaćuje mu se naknada samo za sudjelovanje u radu jednog tijela. 

Članak 3. 

Naknade iz članka 2., stavaka 1. i 2. ove Odluke obračunavaju se i isplaćuju 

polugodišnje na žiro račun korisnika naknade. 

Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja isplata naknade iz članka 2., stavaka 1. 

i 2. ove Odluke vodi posebnu evidenciju o prisustvovanju i sudjelovanju sjednicama Općinskog 

vijeća i njegovih radnih tijela. 
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Članak 4. 

Za obavljanje njihovih dužnosti izvan područja općine Tuhelj članovi Općinskog vijeća 

i članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na dnevnicu za službeno putovanje u 

Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, naknadu prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja 

u visini propisanoj aktima za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tuhelj. 

Članak 5. 

Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku“ Krapinsko-zagorske županije, a stupa 

na snagu osmog dana od objave.  

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade 

vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća (KLASA: 021-05/17-01/7, URBROJ: 

2135-03/17-01/4) od 27. lipnja 2017. godine.  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Robert Romić 


