
Stranica 1        OPĆINSKI GLASNIK Broj 3/09 

 OPĆINE BIZOVAC 

 

Na osnovi članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07. 125/08. i članka 24. Statuta 
općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac” broj 2/01, i 1/06.), Općinsko vijeće općine 
Bizovac donijelo je na 3. sjednici  3. srpnja 2009. godine  
 

 
 
 
 

O D L U K U 
o naknadama zamjenika općinskog načelnika, predsjednika  

i članova općinskog vijeća i članova radnih tijela 

 
 

 
Članak 1. 

Vijećnicima Općinskog vijeća i zamjeniku načelnika pripada pravo na naknadu putnih 
troškova nastalih za vrijeme nazočnosti sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama njihovih 
povremenih ili stalnih radnih tijela. 
 

 
Članak 2. 

 Vijećnici Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu u neto 
iznosu od  200,00 kuna po sjednici. 

Predsjednik Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću i svim radnim tijelima ima pravo 
na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 kuna. 
 

 
Članak 3. 

 Zamjenik općinskog načelnika koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno za rad u Općini 
Bizovac i svim radnim tijelima ima pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 500,00 kuna.  
 

 
Članak 4. 

Vijećnicima Općinskog vijeća i zamjeniku općinskog načelnika pripada pravo na dnevnice za 
službena putovanja u zemlji i inozemstvu i ostali troškovi putovanja koja ostvaruju dužnosnici 
Općine Bizovac i službenici i namještenici u općinskoj upravi u skladu s kolektivnim ugovorom za 
državne službenike i namještenike. 
 

 
Članak 5. 

Naknada putnih troškova iz članka 1. isplatit će se prema cijeni autobusne karte na dan 
održavanja sjednice. 
 

 
Članak 6. 

Vanjski članovi stalnih i povremenih tijela Općinskog vijeća za rad u svim radnim tijelima 
imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kuna po sjednici.  
 

 
Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku 
Općine Bizovac”. 
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 OPĆINE BIZOVAC 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnika i članova 
poglavarstva općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/03). 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
Klasa : 402-08/09-01/14 
Urbroj : 2185/03-09-01 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 03. srpnja 2009.                  Veljko Gudelj, v.r. 
 

 
 

Za točnost otpravka 
Pročelnik: Nediljko Pušić, dipl. iur. 

 
 
 
 
Dostaviti : 

1. Ured državne uprave, po pravu nadzora 
2. Službeni glasnik općine Bizovac 
3. Arhiva, ovdje 


