
        REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA                                    
        OPĆINA  FERIČANCI
        OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:120-01/13-01/01
URBROJ:2149/03-01-13-01
Feričanci, 08. kolovoza 2013. godine

           Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 
67/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 2. sjednici od dana 08. kolovoza 2013. 
godine donijelo je 

                                                                  O  D  L  U  K  U
              o naknadama  za rad dužnosnika, članova  Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela 

                                                                         Članak  1.

           Ovom Odlukom utvrđuje se pravo i na naknadu i iznosi  naknade predsjedniku Općinskog 
vijeća, članovima Općinskog vijeća, izabranih dužnosnika (Općinski načelnik i njegov zamjenik ) 
i članovima radnih tijela Općinskog vijeća. 
           Naknada iz prethodnog stavka isplatit će se samo za sudjelovanje na cijeloj sjednici.

                                                                         Članak  2.

           Za utvrđivanje naknada dužnosnika, predsjednika Općinskog vijeća, članova Općinskog 
vijeća i njihovih radnih tijela određuju se u neto  iznsima  po održanoj sjednici:

                  - predsjednik Općinskog vijeća ………………………….380,00 kuna
                  - Općinski načelnik i zamjenik…………………………...120,00 kuna
                  - članovi Općinskog vijeća ………………………………260,00 kuna
                  - članovima radnih tijela Općinskog vijeća………………120,00 kuna

                                                                         Članak  3.

           Osobe iz članka 1. ove Odluke mogu se u cijelosti ili djelomično odreći pripadajuće 
naknade u korist Proračuna Općine Feričanci i to pismenim putem

                                                                         Članak  4.

           Osobama iz članka 1. ove Odluke pripada pravo na:
           - naknadu prijevoznih troškova na službenim putovanjima u visini stvarnih izdataka,
           - naknada troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,
           - naknada za korištenje privatnog automobile u službene svrhe u visini neoporezivog 
             iznosa sukladno odredbama važećeg Pravilnika o porezu na dohodak,



           - dnevnice u zemlji i dnevnice u inozemstvo za službeno putovanje, u visini neoporezivog
             iznosa, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o porezu na dohodak.
          Putni nalog za službeno putovanje izdaje Općinski načelnik.

                                                                          Članak 5.

           Sredstva za isplate naknada utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine 
Feričanci.

                                                                          Članak  6.

           Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad 
dužnosnika, članova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela KLASA:120-04/10-01-05, 
URBROJ:2149/03-10-01 od 18. kolovoza 2010. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
naknadama za rad dužnosnika, članova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela KLASA:120-
04/11-01-01, URBROJ:2149/03-01-11-01 od 18. ožujka 2011. godine.

                                                                           Članak  7.

           Ova Odluka stupa nasnagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci.

                                                                          PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                                                      Marko  Knežević, prof.
           


