
P R I J E D L O G  

Na temelju članka 31. i 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 

144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik 

Općine Kolan“, broj: 6/2021), Općinsko vijeće Općine Kolan na sjednici održanoj xxx svibnja 

2022. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU o 

naknadama članova Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općine Kolan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Kolan (u 

daljnjem tekstu: Općinskog vijeća) i njegovih radnih tijela, kao i naknada materijalnih troškova 

za vrijeme službenih putovanja članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 

Sredstva za naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Kolan. 

 

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 4.000,00 kuna neto 

godišnje. 

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 6.000,00 kuna neto 

godišnje. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 5.200,00 kuna 

neto godišnje. 

 

Članak 4. 

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 250,00 

kuna neto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, 

neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano. 

Predsjednik i potpredsjednik, članovi Općinskog vijeća, Načelnik te službenici Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Kolan nemaju pravo na naknadu za rad u radnim tijelima Općinskog 

vijeća.  

 

Članak 5. 

Članu Općinskog vijeća i članu radnog tijela Općinskog vijeća za obavljanje njihovih dužnosti 

izvan područja Općine Kolan na temelju posebnog naloga predsjednika Općinskog vijeća i/ili 

načelnika, pripada naknada za troškove službenog puta u iznosu i na način utvrđen za 

službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan. 

Putni nalog za službeno putovanje odobrava načelnik Općine Kolan. 

 

Članak 6. 

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke isplaćuju se u zadnjem tromjesečju kalendarske 

godine. 

 



Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi vijećnika, predsjednika 

te potpredsjednika Općine Kolan KLASA: 021-01/21-10/05, URBROJ: 2198/33-03/04-21-1, 

od 05. srpnja 2021. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 18/21) 

 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“ 

 
 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Kolan,               2022.godine 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

  Općine Kolan 

Ante Zubović 


