
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
2.sjednici održanoj 05.07.2017.godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća općine Oriovac

UVOD
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća općine 
Oriovac.

Članak 2.

Pravo na naknadu za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća ostvaruju članovi Općinskog vijeća i 
djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac.

NAKNADA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA

Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća općine Oriovac utvrđuju naknadu u iznosu od 170,00 kuna neto po 
nazočnosti na sjednici.
Članovi Općinskog vijeća odriču se naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća u korist 
socijalno potrebitim osobama s područja općine, kao i ustanovama u vlasništvu općine (Dječji vrtić i 
sl.).
Načelnik općine Oriovac obvezuje se po uplati sredstava iz st.1. izvijestiti Općinsko vijeće o iznosu i 
korisniku kome su sredstva uplaćena.
Članovi Općinskog vijeća potpisati će pismenu izjavu o odricanju naknade iz čl.3. ove Odluke.

Članak 4.

NAKNADA DJELATNICIMA

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela koji su po pozivu dužni nazočiti sjednicama Općinskog vijeća 
općine Oriovac imaju pravo na naknadu u iznosu od 170,00 kuna neto, po nazočnosti na sjednici 
ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 5.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom osiguravaju se i isplaćuju iz Proračuna općine 
Oriovac.
Isplata naknada iz čl.3 i 4. ove Odluke obavlja se na temelju službene evidencije nazočnosti 
sjednicama.



Članak  6.

Općina Oriovac kao isplatitelj naknada na iznose iz čl.3. i 4. ove Odluke, obračunati će i uplatiti 
propisani iznos poreza i druge doprinose sukladno zakonskim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/57
Urbroj: 2178/10-01-17-1

Oriovac,  05.07.2017.godine. 
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