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Petak, 26. listopada 1001.

Općina Malinska-Dubašnica
nici. Ukoliko ne prisustvuju sjednici, tada nemaju pravo na
naknadu.
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Na temelju članka 27. i 55. Statuta Općine Malinska
(»Službene novine« broj 5/94), Općinsko vijeće Općine Ma
linska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna
2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, članovima
Poglavarstva i članovima radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom se reguliraju uvjeti i način stjecanja pra
va na naknadu vijećnika Općinskog vijeća, predsjednika
Općinskog vijeća, Članova Općinskog poglavarstva i članova
radnih tijela Općinskog vijeća i Poglavarstva.
Članak 2.
Vijećnik Općinskog vijeća i član Poglavarstva, za svoj rad
ima pravo na naknadu koja se sastoji od dva dijela:
. 1- Mjesečne naknade u neto iznosu od 200,00 kn.
2. Naknade u neto iznosu od 300,00 kn za prisustvovanje
sjednicama. Ukoliko vijećnik ili član Poglavarstva ne prisu
stvuje sjednicama Općinskog vijeća ili sjednicama Poglavar
stva, nema pravo na ovu naknadu.
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.\.Članak.3. ]

Predsjednik Općinskog vijeća, za svoj rad ima pravo na
naknadu koja se sastoji od dva dijela:
1. Mjesečne naknade u neto iznosu od 400,00 kn.
2. Naknade u neto iznosu od 300,00 kn za prisustvovanje
sjednicama Općinskog vijeća ili sjednicama Poglavarstva.
Članak 4.
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća ili Poglavarstva,
imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 200,00 kn po sjed

članak 5,
Naknada za izvršenje određenih specifičnih i stručnih po
slova, može se odrediti i u paušalnom iznosu, a Odluku o
visini paušalnog iznosa određuje Općinsko vijeće ili Pogla
varstvo.
Članak 6.
Naknade se isplaćuju u pravilu mjesečno, a sredstva za is
platu se osiguravaju u Proračunu Općine Malinska-Dubaš
nica.
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Članak 7.

*

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Od
luka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, Članovima
Poglavarstva i članovima radnih tijela koju je Općinsko vi
jeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo na svojoj sjednici
29.12. 2000. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se
od dana konstituiranja Općinskog vijeća Općine MalinskaDubašnica.
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