Srijeda, 24. študenoga 1993.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 744 - broj 15

Yinodolska

23.

Na temelju članka 34. i 43. Statuta Op ćine Vinodolske
(»Službene novine«, broj 11/93 Županije primorsko-goranske) i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske, na sjednici dana 19. studenog 1993. godine donosi

pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 30% pla če iŽ stavka 1.
ovog članka.
Predsjednik Općinskog vijeća i članovi Pogbvarstva,
koji su istovremeno i vijećnici ostvaruju samo naknadu iz
članka 5. ove Odluke.

ODLUKU
o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela
i članovima Poglavarstva

Članak 7.

Članak 1.
Ovom Odlukom reguliraju se uvjeti i način stjecanja
prava na naknadu vijećnika, članova radnih tijela, članova
Poglavarstva i vijećnika koji su nazočni zaključenju braka.
Članak 2.
Osnovica za obračun naknada vijećnicima i članovima
radnih tijela je dnevnica za službeno putovanje u zemlji,
utvrdena na temelju Općeg kolektivnog ugovora za javne
djelatnosti i javna poduzeća (»Narodne novine«, broj 66/
92).
Članak 3.
Vijećnici, koji sudjeluju u radu na sjednici Općinskog
vijeća, kao i članovi radnih tijela koji učestvuju u radu
radnog ostvaruju pravo na paušalnu naknadu u visini:
- vijećnici i predsjednici radnih tijela 100% dnevnice iz
članka 2. ove Odluke,
- članovi radnih tijela 50% dnevnice iz članka 2.
Članak 4.
Za obavljanje čina zaključenja braka vijećnici imaju
pravo na naknadu u 100% iznosu dnevnice iz članka 2.
Odluke, za svaki dan prisustvovanja.
Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka ima i matičar, koji sudjeluje kod zaklju čenja braka.
Članak 5.
Članovi Poglavarstva, koji svoju dužnost ne obnašaju
profesionalno imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu
Od 25% plaće profesionalnog člana Poglavarstva Grada
Crikvenice.
Zamjenik Načelnika i Predsjednik Općinskog vijeća ima

Osobama iz članka 3, 4. i 5. ove Odluke nadoknaduju se
i troškovi prijevoza u visini autobusne karte, za vije čnike
naselja Drivenik, Tribalj i Grižane u visini autobusne karte
autobusne linije preko Crikvenice do Bribira i obrnuto.
Članak 8.
Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci isplaćivat će se iz sredstava Proračuna dosadašnje Općine Crikvenice.
Isplata će se vršiti do petog u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 9.
Naknade ut y rdene ovom Odlukom isplaćivat će se oso01. listopada 1993. godine.
bama iz članka 3, 4. i
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o naknadi putnih i drugih troškova delegacijama i delegatima Skupštine Općine Crikvenica, članovima radnih tijela
Skupštine i Izvršnog vijeća te sucima porotnicima Općinskog suda (»Službene novine«, broj 40/86).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« županije primorsko-goranske.
Klasa: 021-01/93-01/30
Bribir, 19. studenog 1993.
OPĆINSKO VLIECE .OPĆ INE VINODOLSKE
Predsjednik Općinskog vijeća
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