
Na temelju članka 34. i članka 38. stavka 2. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ 

broj: 3/18., 2/20., 4/21. I 10/22), a u svezi 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, 144/20) te članaka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad 

članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 24/06.), Općinsko vijeće 

Općine Viškovo na ____. sjednici održanoj ___________ 2022. godine donosi  

 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni  

Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo  

 

Članak 1. 

U Odluci o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 8/21) iza članka 

4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi: 

 

“(1) Za svoj rad pravo na naknadu u neto iznosu od 333,30 kn imaju članovi: 

- Etičkog povjerenstva Općine Viškovo 

- Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo 

- Etičkog odbora i Vijeća časti. 

  (2)  Naknada za rad članovima tijela iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno za one mjesece u 

kojima je održana najmanje jedna sjednica na kojoj je član prisustvovao. 

  (3)  Ukoliko je u tijeku mjeseca održano više sjednica članovima tijela iz stavka 1. ovog članka smanjjuje 

se mjesečna neto naknada za rad, proporcionalno neprisustvovanju sjednicama u tijeku mjeseca. 

  (4)   Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici.” 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova 

radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova 

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“. 

KLASA: _____________ 
URBROJ: ____________ 
VIŠKOVO, __. ______ 2022. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bojan Kurelić 



Obrazloženje 
Odluke o izmjeni i dopuni  

Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, 
članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo 
 
Sukladno odredbama Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN broj: 144/20) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 47. sjednici održanoj 31. svibnja 2021. 
godine donijelo je Odluku o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela 
Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća 
nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo.  
 
Predloženim izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, 
članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad 
članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo, predlaže se da 
pravo na naknadu za svoj rad imaju i članovi slijedećih tijela: 
-             Etičkog povjerenstva Općine Viškovo 
- Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo te 
- Etičkog odbora i Vijeća časti. 
 
Sukladno članku 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 143/21) 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2022. godine donijelo je kodeks 
ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, 
načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu – Etički odbor i Vijeće časti  koji odlučuju o povredama 
kodeksa koji su u njihovoj nadležnosti. Etičkim kodeksom je između ostalog predviđeno da članovi Etičkog 
odbora i Vijeća časti za svoj rad imaju pravo na naknadu.  

 
Odredbama Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Viškovo („Službeno glasilo Primorsko-goranske 
županije“ broj 3/14), propisana je nadležnost Etičkog povjerenstva  za praćenje poštivanja primjene 
kodeksa. Etičko povjerenstvo daje mišljenja, preporuke i upozorenja vezano uz primjenu kodeksa te 
podnosi Općinskom načelniku godišnje izvješće o svom radu. 
 
Odlukom broj 300/15. o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo („Službene 
novine Općine Viškovo“ broj 1/15) propisana je nadležnost, sastav i način rada Savjeta za zaštitu potrošača 
javnih usluga Općine Viškovo, kao savjetodavnog tijela sukladno članku 25. stavak 1. Zakona o zaštiti 
potrošača (“Narodne novine” broj 41/14) koje je osnovano radi praćenja stanja koje se odnosi na prava i 
obveze potrošača javnih usluga odnosno da razmatra i daje mišljenja o aktima koji se odnose na prava i 
obveze potrošača javnih usluga te daje preporuke i predlaže mjere za unaprjeđivanje uvjeta i načina 
korištenja javnih usluga na području Općine Viškovo. 
 
Zbog važnosti rada imenovanih tijela i njihovih članova predlaže se isplata naknade za njihov rad, mjesečno 
samo za one mjesece u kojima je održana najmanje jedna sjednica  na kojoj je član prisustvovao. Procjenu 
troškova za isplatu predloženih naknada iz Proračuna Općine Viškovo teško je unaprijed utvrditi jer se ne 
može predvidjeti ukupan broj sjednica koje će se unutar jedne godine održati. 
 
Za ovaj akt provesti će se savjetovanje s javnošću unutar zakonom propisanog roka od 30 dana, sve 
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj: 25/13, 85/15, 69/22). 



Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova 
Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i 
predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo.  

 

         Općinska načelnica 

 

                      Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 


