
Na temelju članka 8. i 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 

br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 32. i 20. st. 2. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik 

Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Tisno na 30. sjednici održanoj dana 15.ožujka 2021.godine  donosi,  

 

ODLUKU 

o određivanju visine naknade  članovima Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se visina naknade članovima Općinskog vijeća Općine 

Tisno. 

   

Članak 2. 

Članovi  Općinskog vijeća Općine Tisno imaju pravo na novčanu naknadu  u iznosu 

od 400,00 neto za svaku održanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno na kojoj su 

prisustvovali. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno ima pravo na naknadu u iznosu od 750,00 

kn neto mjesečno i nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.  

Svečane sjednice su izuzete i za njih se ne prima naknada.  

 

                                                            Članak 3.  

Ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća Općine Tisno, ne smije 

iznositi više od 6.000,00 kuna.   

Ukupna godišnja neto naknada predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno ne može 

iznositi više od iznosa uvećanog za 50% iznosa naknade utvrđene u stavku 1. ovog članka.  

 

Članak 4. 

Isplata naknada članovima Općinskog vijeća vršiti će se na njihove osobne žiro 

račune.  

Sredstva za naknade članovima općinskog vijeća osiguravaju se u proračunu Općine 

Tisno. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa  na snagu na 

dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane.   

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama predsjedniku 

Općinskog vijeća te vijećnicima Općinskog vijeća Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- 

kninske županije br. 14/10). 

 

KLASA:021-05/21-01/22 

URBROJ:2182/05-01-21-1 

Tisno, 15.ožujka 2021.godine 

 



OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK: 
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