– prijedlog –

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 41. Statuta Općine
Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 5/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine
Žminj na sjednici održanoj ___________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadama vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Žminj

Članak 1.
Vijećnici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Žminj (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) imaju, sukladno odredbama ove Odluke, pravo na naknadu za
obavljanje svojih dužnosti radi ostvarivanja zadaća Općine Žminj kao jedinice lokalne
samouprave.
Članak 2.
(1)
Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u
iznosu 750,00 kuna neto.
(2)
Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u
iznosu 500,00 kuna neto.
(3)
Vijećnici imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu u iznosu 200,00 kuna neto.
Članak 3.
Ako dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, odnosno mandat
vijećnika u pojedinom mjesecu nije trajao cijeli mjesec, tada im pripada naknada
razmjerno broju dana trajanja njihove dužnosti, odnosno mandata u tom mjesecu.
Članak 4.
(1)
Članovi radnih tijela općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u iznosu
150,00 kuna neto za svako sudjelovanje na sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
(2)
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu po
osnovi stavka 1. ovog članka.
(3)
Naknada za rad u radnim tijelima općinskog vijeća isplaćuje se temeljem
pisanog zahtjeva predsjednika radnog tijela uz priloženi zapisnik sa sjednice radnog
tijela.

Članak 5.
(1)
Članovi Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela imaju pravo na dnevnicu i putne
troškove za službena putovanja prema važećim propisima.
(2)
Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova za potrebe Općinskog
vijeća ili Općinskog načelnika izvan područja općine Žminj, a koje je odobrio
predsjednik Općinskog vijeća ili Općinski načelnik.
Članak 6.
Novčana sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
Općine Žminj.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova
vijećnicima, članovima radnih tijela općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 4/09).
Članak 8.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Žminj, a stupa na snagu na
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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O b r a z l o ž e nj e
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN144/20) koji je stupio na snagu 15. prosinca 2020. godine, među
ostalim, člankom 10. dodan je novi članak 31.a kojim je normirana naknada za rad u
predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela.
Naknada za rad se određuje u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da
ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više
od.... u općini i gradu s više od 1.000 do 5.000 stanovnika – 6.000,00 kn. Općina Žminj
je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2011. godine imala nešto manje
od 3.500 stanovnika.
Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom
za najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće
naknade utvrđene stavkom 1. članka 31.a Zakona, što konkretno znači da za
predsjednika općinskog vijeća ukupna godišnja naknada ne bi smjela prelaziti 9.000,00
kn, a za potpredsjednika 7.800,00 kn.
Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama ZLP(R)S je navedeno da su
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i
druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana (instruktivni rok) od dana
stupanja na snagu tog Zakona. Isto tako, navedeno je da članak 10. Zakona o
izmjenama i dopunama ZLP(R)S stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
Sadašnja naknada predsjedniku Općinskog vijeća iznosi 1.500,00 kn mjesečno (neto)
a potpredsjednicima Općinskog vijeća 500,00 kn, dok je naknada za ostale vijećnike
određena u iznosu od 250,00 kn po sjednici vijeća (neto), a isplaćuje se prema
evidenciji prisutnosti na vijeću. Osim tih naknada, tu su i naknade troškova za rad u
radnim tijelima Općinskog vijeća, s time da predsjednik odnosno potpredsjednik vijeća
nema pravo na ovu naknadu.
Slijedom danog zakonskog okvira, predlaže se donošenje nove odluke kojom će se
odrediti visine naknade vijećnicima, predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća,
te članovima radnih tijela.
Obzirom na Zakonom određeni najviši mogući iznos naknade, to je naknadu
predsjednika vijeća trebalo smanjiti na polovinu ranije određenog iznosa. Naknade
vijećnicima i potpredsjedniku vijeća u okvirima su Zakonom dozvoljenih, s time da je
sada određeno i da se vijećničke naknade isplaćuju mjesečno te je stoga njihov iznos
određen na 200,00 kn neto mjesečno.
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine
Žminj za 2021. godinu.

