
                                                                                                         
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                          
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    120-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2 
Petrijanec, 24. lipnja 2021.            
 

Na temelju članka 31. stavka 2. 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, 
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 31/21), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici  
održanoj dana  24. lipnja 2021. godine, donosi 

ODLUKU 
  o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 
Članak 1.   

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća Općine 
Petrijanec članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje član Općinskog vijeća ne 
prima plaću već ostvaruje pravo na naknadu. 

Članak 2.   

Visina naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec utvrđuje se u iznosu 
120,00 kuna neto. 

Članak 3. 

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju članovi Općinskog vijeća ukoliko 
prisustvuju sjednici. 

Članak 4. 

Prilikom isplate naknade, Općina Petrijanec dužna je obračunati i uplatiti poreze i doprinose 
sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

Članak 5. 

Naknada iz članka 2. ove Odluke isplaćuje se na žiro račun korisnika, a prema evidenciji 
nazočnosti na sjednicama. 

 



Članak 6. 

Članovi Općinskog vijeća kada se odriču naknade troškova za prisustvovanje na sjednicama 
Općinskog vijeća podnose potpisanu pismenu izjavu o odricanju. Izjava o odricanju može se 
naknadno pismeno opozvati kada članovi Općinskog vijeća ponovno žele steći pravo na 
daljnju naknadu troškova. U vremenu od podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave 
o odricanju naknade troškova članovi Općinskog vijeća nemaju pravo na isplatu naknade 
troškova za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 
Članak 7. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade članovima 
Općinskog vijeća Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 43/17).  

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«, a počinje se primjenjivati od 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec (24. 
lipnja 2021. godine). 
 

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               mr. sc. Martin Evačić, v. r. 


