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TOČKA 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle 



Obrazloženje 

Člankom 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. novine br. 33/01, 
60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je 
da članovi predstavničkog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom predstavničkog 
tijela. 

Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014.g. donijelo Odluku o naknadama 
troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN PGŽ 
13/14). 

Prijedlogom I. izmjena i dopuna predmetne Odluke predlaže se izmjena članka 3. odluke na način da 
se članovi radnih tijela Općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu temeljem evidencije o održanim 
sjednicama. Predsjednicima radnih tijela stavlja se obveza dostave Zapisnika o radu predsjedniku 
Općinskog vijeća Općine Čavle u roku od 3 dana od održane sjednice. Evidenciju o sjednicama voditi će 
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle. 

Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Općine Čavle. 

Slijedom navedenog upućuje se Općinskom vijeću Općine Čavle na razmatranje i usvajanje Odluke o I. 
izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih 
tijela Općinskog vijeća Općine Čavle. 

           

          Općinska načelnica 



Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. novine 
br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)  
članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima 
nacionalnih manjina (Nar. novine br. 24/06) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Sl. novine PGŽ« 6/13, 
13/13, 28/13, 12/18 i 41/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj ____________2019.g. 
donijelo je 

Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke 
o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Čavle 

 

Članak 1. 

U preambuli Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Čavle iza navođenja broja Narodnih novina 19/13, dodaje se 137/15, 123/17 
i 98/19,  te se iza broja 28/13 dodaje 12/18 i 41/18. 

Članak 2. 

U članku 2. Odluke briše se riječ „mjesečnu“. 

Članak 3. 

U članku 3. stavku 1. briše se riječ „mjesečne“. 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 

„Predsjednik Općinskog vijeća, Potpredsjednik Općinskog vijeća i vijećnik općinskog vijeća ostvaruju 
pravo na mjesečnu naknadu za rad. 

Članovi radnog tijela ostvaraju pravo na naknadu po održanoj sjednici u jednom mjesecu neovisno o 
broju održanih sjednica u tom mjesecu. 

Pravo na naknadu iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se temeljem evidencije o održanim sjednicama koje 
vodi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle. Predsjednici radnih tijela dužni su u 
roku od 3 dana od održane sjednice dostaviti Zapisnik o radu predsjedniku Općinskog vijeća Općine 
Čavle.“ 

Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
KLASA: 
URBROJ: 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za 

rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Čavle 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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