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Raša, __ studenoga 2022. 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 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 26., članka 27. stavak 7. i članka 30. stavak 3. 

Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ br. 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko 

vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana ______ 2022. godine donosi  

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 

o utvrđivanju visine naknada za članove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 

 

Članak 1. 

U Odluci o utvrđivanju visine naknada za članove Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela („Službene novine Općine Raša“, br. 5/21) u članku 3. mijenja se stavak 2. na način da 

isti sada glasi: 

„Naknada iz stavka 1. alineje 3. ovog članka pripada članu Općinskog vijeća koji je 

nazočan na sjednici Općinskog vijeća. Smatra se da je općinski vijećnik nazočan na sjednici 

ako je na sjednici prisustvovao više od 50% vremena trajanja sjednice.“ 

Članak 2. 

U članku 4. mijenja se stavak 1. na način da isti sada glasi: 

„Naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća određuje se u neto iznosu od 150,00 

kuna po sjednici radnog tijela na kojoj su nazočni. Smatra se da je član radnih tijela Općinskog 

vijeća nazočan na sjednici ako je na sjednici prisustvovao više od 50% vremena trajanja 

sjednice.“ 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Raša". 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 Željko Zahtila 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine donijelo je 

Odluku o utvrđivanju visine naknada za članove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 

(Službene novine Općine Raša, br. 5/21).  

 

Navedenom Odlukom propisano je da predmetne naknade pripadaju članu Općinskog vijeća 

koji je nazočan na sjednici Općinskog vijeća, bez obzira da li je bio nazočan samo dio sjednice 

ili cijelu sjednicu. 

 

Ovim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknada za 

članove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela predlaže se da se utvrdi kako predmetna 

naknada pripada članu Općinskog vijeća koji je nazočan na sjednici Općinskog vijeća,  s time 

da nazočnost podrazumijeva da je sjednici prisustvovao više od 50% vremena trajanja 

sjednice. Na isti način predlaže se reguliranje nazočnosti sjednici za članove radnog tijela 

Općinskog vijeća. 

 

 

                Općinska načelnica 

 

 

 

 

 

 

 


