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Temeljem članka 31. stavak 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 i 19/13) i članka
58. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko zagorske županije broj 07/13), Općinsko
vijeće Lobor na svojoj 14. sjednici održanoj 14.12.2015. god. donosi

ODLUKU
o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća
i službenicima općinske uprave Općine Lobor
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se naknade troškova, uvjeti pod kojima im naknada pripada te način i
rok isplate naknade članovima Općinskog vijeća Lobor i članovima upravnih tijela Općine kada
sudjeluju u radu na sjednicama Vijeća i njihovih radnih tijela izvan svojeg radnog vremena.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama
pripada:
- članovima Općinskog vijeća Lobor,
- službenicima općinske uprave koji su nazočni sjednici izvan svojeg radnog vremena.
Naknadom troškova za sudjelovanje u radu na radnim sjednicama članu Općinskog vijeća
podmiruju se troškovi boravka u mjestu rada tijela, te troškovi sudjelovanja u radu tijela radi
namirenja izgubljene zarade.
Članak 3.
Članovi općinskog vijeća iz članka 2. ove Odluke naknadu troškova za sudjelovanje na
radnim sjednicama ostvaruju odazivom na radnu sjednicu i sudjelovanjem na radnoj sjednici do
službenog završetka.
Kada član tijela prijevremeno napusti sjednicu bez opravdanog razloga smanjuje mu se
naknada troškova za 50%. Opravdanje prijevremenog napuštanja sjednice potvrđuje predsjedavajući
tijela, a ako ono izostane smatra se neopravdanim prijevremeno napuštanje radne sjednice.
Ako član tijela sudjeluje istog dana u radu na sjednicama više općinskih tijela ostvaruje pravo
samo na isplatu jedne naknade za sudjelovanje u jednom tijelu.
Članak 4.
Utvrđuje se naknada troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama članovima općinskog
vijeća iz članka 2. ove odluke u neto iznosu od 500,00 kn po jednoj odrađenoj radnoj sjednici.
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Predsjednik općinskog vijeća prima naknadu u iznosu od 750,00 kn po održanoj radnoj
sjednici.
Svečane sjednice su izuzete i za njih se na prima naknada.
Članovima općinskih tijela i članovima njihovih radnih tijela, koji su predsjedavali radnim
sjednicama tijela općine, osim službenika općinske uprave, utvrđuje se naknada troškova za rad u
iznosu od 100,00 kn po kriteriju sudjelovanja na sjednici.
Članak 5.
Službenici općinske uprave, odnosno zaposlenici općine, ako sjednicama sudjeluju izvan
svojeg radnog vremena isplatit će se novčana naknada u visini jedne dnevnice čiju visinu određuje
Zakon o porezu na dohodak. Umjesto isplate naknade troškova može se koristiti plaćeni dopust,
odnosno koristiti slobodne radne dane po stečenoj osnovi iz ove Odluke, na način da im za
sudjelovanje na jednoj radnoj sjednici izvan radnog vremena pripada 1/2 radnog dana plaćenog
dopusta, ali ne više od 2 radna dana dopusta mjesečno.
Članak 6.
Isplata naknada troškova članovima općinskog vijeća iz članka 4. ove odluke vrši se na
njihove osobne žiro račune otvorenih u poslovnim bankama.
Upravni odjel za potrebe izvršavanja ove Odluke vodi posebnu evidenciju o sudjelovanju
radnim sjednicama i isplatama naknadi troškova te korištenju slobodnih dana službenika koju
verificiraju Općinski načelnik i predsjedavajući radnim sjednicama.
Članak 7.
Članovi općinskih tijela kada se odriču naknade troškova za svoj rad u tijelima Općine
podnose potpisanu pismenu izjavu o odricanju. Izjava o odricanju može se naknadno pismeno
opozvati kada članovi tijela ponovno stjeću pravo na daljnju naknadu troškova, i u tom slučaju
nemaju pravo na isplatu naknade troškova za sudjelovanje u radu u tijelima Općine u vremenu od
podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave o odricanju naknade troškova.
Članak 8.
Isplate naknada troškova vrše se za odrađene radne sjednice tokom mjeseca u roku do 15-og u
tekućem mjesecu za sjednice iz proteklog mjeseca.
Sredstva za naknadu troškova u iznosu utvrđenom člankom 4. ove Odluke uvećane za
pripadajuće poreze i doprinose osiguravaju se u Proračunu Općine Lobor.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o naknadama članovima
tijela Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 10/01, 30/08 i 20/13).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko
zagorske županije.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA LOBOR
Mikac Mladen

Dna:
1.
2.
3.
4.

Nadzor zakonitosti,
Uz zapisnik, ovdje
Arhiva, ovdje
Pismohrana, ovdje
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