REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2109/10-01-15-04
Mala Subotica, 18.11.2015
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 16. i 36. Statuta Općine
Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije"broj: 12/15.), Općinsko vijeće Mala Subotica
na 22. sjednici održanoj 18.11.2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama troškova vijećnika Općinskog vijeća,
članova VMO i članova radnih tijela Općine Mala Subotica

Članak 1.
Vijećnici Općinskog vijeća Mala Subotica, članovi VMO i članovi radnih tijela predstavničkog
i izvršnog tijela imaju pravo na naknadu troškova za nazočnost na sjednicama, te za obavljanje poslova u
tijelu u koje su imenovani.
Članak 2.
Vijećnicima Općinskog vijeća Mala Subotica za nazočnost na sjednici Općinskog vijeća
pripada naknada u iznosu od 120,00 kuna neto po sjednici, a Predsjedniku/ci Općinskog vijeća
pripada naknada u iznosu od 150,00 kuna neto po sjednici.
Predsjedniku/ci Općinskog vijeća Mala Subotica može se pored troškova nastalih uslijed
nazočnosti sjednicama isplatiti posebna godišnja nagrada za rad u Vijeću, a koja je uređuje posebnom
Odlukom Općinskog vijeća.
Posebna nagrada iz prethodnog stavka ovog članka planira se u proračunu Općine Mala
Subotica.
Članovima VMO i radnih tijela iz članka 1. ove Odluke, za nazočnost na sjednici radnog tijela
pripada naknada u iznosu od 60,00 kuna neto po sjednici, a Predsjedniku/ci VMO pripada naknada u
iznosu od 80,00 kuna neto po sjednici.
Članovima pojedinih radnih tijela (komisije, povjerenstva, odbori) koja svoje zadaće obavljaju
na terenu temeljem naloga predsjednika Općinskog vijeća Mala Subotica ili Općinskog načelnika,
pripada naknada od 100,00 kuna neto po danu.
Nazočnost djelatnika Općine Mala Subotica na sjednicama predstavničkog, izvršnog ili
radnog tijela Općine Mala Subotica, te rada u Povjerenstvima kada se sjednice održavaju izvan radnog
vremena ureda Općine Mala Subotica uređena je Pravilnikom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mala Subotica.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske
županije".
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad u općinskim
tijelima ("Službeni glasnik Međimurske županije"broj 5/10.)
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