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SLUŽBENE NOVINE

•

Petak, 28. rujnai2001.

Općina Klana
ODLUKU
o određivanju naknada predsjednika, vijećnika
i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana
Na temelju članka 34. Izmjena i dopuna Zakona o osnov
nom školstvu (»Narodne novine« broj 59/01) i članka 27.
Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-go
ranske županije broj 14/93, 27/97 i 9/01), Općinsko vijeće
Općine Klana, na sjednici održanoj 7. rujna 2001. godine,
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Školskog odbora
' I.
- ..;....,
U Školski odbor Osnovne škole »Klana« Klana, Zatrep 5
imenuju se:
lv Ivan Šnajdar iz Klane, Kalužica 5
2; Maksim Gržinčić iz Klane 37
v3. Branko Mrvčić iz Studene 103
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »SLužbenim novinama« Primorsko-goranske župa
:; ri :
nije.
'':
••' ' •
Klasa: 600-01/01-01/12
Ur. broj: 2170-06-01-01-02
Klana, 7. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA
Predsjednik
Ivan Šnajdar, v. r.

26.
Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i područ
noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01)1 članka 27. Statuta Općine Klana (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 14/93, 27/97 i 9/01), Op
ćinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 07. rujna
2001. godine, donijelo je

V".'.," •.'
Članak 1. ..
!
Ovom Odlukom određuje se naknada za. rad i službena
putovanja predsjednika, vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Klana.
Članak 2
Naknada za rad u Vijeću, radnom tijelu Vijeća utvrđuje
se u neto iznosu:
- vijećniku za svako prisustvovanje sjednici Vijeća, prisu
stvovanje sjednici radnog tijela Vijeća pripada novčana na
knada u visini od 170,00 kuna
- predsjedniku Vijeća pripada mjesečna naknada (za
puno radno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa) u visini
od 4.500,00, kuna.
Članak 3.
Vanjskim suradnicima za svako prisustvovanje sjednici
radnih tijela Vijeća pripada novčana naknada u neto iznosu
od 170,00 kuna.
Osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici
Vijeća i radnih tijela pripada novčana naknada u neto izno
su od 170,00 kuna. ,
'"'':
Članak 4.
' '. , -'J["'t
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Od'
luka o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene
zarade za rad vijećnika, članova radnih tijela Općinskog vi
jeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Klana (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/00).
Članak 5. ,
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primje
njuje se od 19. lipnja 2001. godine i objavit će se u »Službe
nim, novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-01/01-01/35
Ur. broj: 2170-06-01-01-01
Klana, 07. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEČE OPĆINE KLANA
Predsjednik
Ivan šnajdar, v. r.

