
Na temelju članka 31. i 31. 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) i članka 37. i 40. Statuta općine Kanfanar (Službeni glasnik 

Općine Kanfanar 02/09, 03/13, 01/21) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana                      

f g f g f g kolovoza 2021. donosi 

 

ODLUKU 
o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela 

 
 

I –OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta i visina naknada za obavljanje dužnosti 

članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća. 

 
Članak 2. 

Novčana sredstva za naknade osobama iz članka 1.ove Odluke osiguravaju se 

u proračunu općine. 

 

II – STALNA NOVČANA NAKNADA 

 

Članak 3. 

Stalna novčana naknada određuje se za redovno obavljanje pojedinih dužnosti 

i njome se podmiruju troškovi koji se odnose na pripreme sjednice Općinskog vijeća, 

te na protokolarne i druge obaveze predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Naknade iz stavka 1.ovog članka utvrđuju se u neto iznosu kako slijedi: 

- naknada predsjedniku Općinskog vijeća iznosi 750,00 kuna mjesečno, 

- naknada za potpredsjednika Općinskog vijeća iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

Osobe koje primaju stalnu novčanu naknadu ne ostvaruju pravo na naknadu za 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća ni radnih tijela. 

 

III – NOVČANA NAKNADA 

 

Članak 4. 

Novčana naknada u neto iznosu pripada: 

- vijećniku u visini 350,00 kn za svako prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća, 

- predsjedniku radnog tijela Općinskog vijeća u visini 150,00 kn za svako 

prisustvovanje sjednici radnog tijela, 

- članu radnog tijela u visini 100,00 kn za svako prisustvovanje sjednici radnog tijela. 

 

Članak 5. 

Pravo na naknadu iz članka 4. ove Odluke ostvaruju i predsjednici i članovi 

radnih tijela koje za potrebe rada općinskih službi imenuje načelnik, osim djelatnika 

općinske uprave i djelatnika poduzeća Limske drage d.o.o. Kanfanar. 

Za članove Organizacijskog odbora «Jakovlja», te slična povremena radna tijela, 

naknadu određuje Općinski načelnik odlukom o njihovom osnivanju. 

 
Članak 6. 

Propisani porezi i doprinosi na naknade iz članka 3., 4. i 5. Ove Odluke isplaćuju 

se na teret proračuna općine Kanfanar. 



IV – NAKNADA MATERIJALNIH TROŠKOVA 

Članak 7. 

Osobe iz članka 1. Ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza 

radi prisustvovanja sjednicama predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela i to u visini 

od 2,00 kn po prijeđenom kilometru. 

 
Članak 8. 

Osobe iz članka 1.ove Odluke u obavljanju poslova ostvaruju pravo na 

naknadu sljedećih troškova za vrijeme službenih putovanja: 

1. dnevnica za službeno putovanje u zemlji u visini neoporezivog iznosa utvrđenog 

propisima o porezu na dohodak, 

2. dnevnicu za službeno putovanje u inozemstvu do iznosa propisanih za korisnike 

državnog proračuna, 

3. naknada troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih troškova 

smještaja u hotelu do 3 *, 

4. naknada prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova prema cijeni karte. 

Službeno putovanje smatra se obavljanje poslova za potrebe Općinskog vijeća 

ili načelnika izvan područja Istarske županije, a koje je odobrio načelnik. 

 

Članak 9. 

Evidenciju o prisustvu članova iz članka 1. Ove odluke sjednicama Općinskog 

vijeća i sjednicama radnih tijela, te o odobrenim putovanjima i izdanim putnim 

nalozima za službena putovanja vodi Jedinstveni upravni odjel općine Kanfanar. 

Vijećnik ili član radnog tijela dužan je u roku od 3 (tri) dana dostaviti putni 

nalog Jedinstvenom upravnom odjelu općine Kanfanar. 

 
Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadama 

vijećnicima i članovima radnih tijela (Službeni glasnik Općine Kanfanar 07/19). 

 
Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Kanfanar. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR 

 

KLASA: 021-01/21-01/ 

URBROJ: 2171/03-01-21-1 

Kanfanar, 08.2021. 

 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 

Ivana Maružin 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

I PRAVNI TEMELJ 

 

Sadržan je u odredbama 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) kojima je propisano da član predstavničkog 

tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu u 

skladu s    0odlukom predstavničkog tijela. 

 

II TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM 

 

Ovom Odlukom uređuje se vrsta i visina naknada za članove Općinskog vijeća, radnih 

tijela Općinskog vijeća i drugih radnih tijela Općine Kanfanar. 

 

III OCJENA STANJA 

 

Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela uređena su prava na 

naknadu vijećnika, članova radnih tijela i dužnosnika Općine Kanfanar. Zbog 

promjena propisa o lokalnoj samoupravi istu je odluku potrebno uskladiti s 

izmjenama zakonskih propisa koji uređuju ovu problematiku. 

 

IV OCJENA SREDSTVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE 

 

Za provedbu ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Općine Kanfanar. 


