
Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01, 
KLASA: 012-03/14-01/01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve na 4. sjednici, 
održanoj 22.  srpnja  2014. donijelo je

O D L U K U
o naknadi troškova članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve i 

radnicima Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve koji nisu članovi Upravnog vijeća
 za prisustvovanje sjednicama 

Članak 1.

Odlukom o naknadi troškova članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 
i radnicima Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve koji nisu članovi Upravnog vijeća za prisustvovanje 
sjednicama (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava na naknadu troškova članovima 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve nastalih usljed obavljanja dužnosti  u navedenom 
tijelu, te način obračuna i isplate, kao i uvjeti pod kojima  pravo na naknadu  troškova imaju 
radnici koji nisu članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve ako prisustvuju 
sjednici. 

Članak 2.

Naknada troškova  članovima Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke odnosi se na 
troškove:

- prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, kao i za 
obavljanje drugih poslova iz djelokruga Upravnog vijeća, te službenih putovanja u zemlji 
određuje se u  iznosu  420,00 kuna brutto,

- službenih putovanja u inozemstvo, u iznosu koji  je utvrđen za korisnike Državnog 
proračuna,

- prijevoza  za službena putovanja sredstvima javnog prometa prema stvarnim troškovima 
- korištenja privatnog automobila u službene svrhe u visini neoporezive naknade za 

uporabu privatnog automobila u službene svrhe i cestarine za uporabu autocesta prema 
priloženom računu, 

- noćenja (smještaja) u punom iznosu,  prema priloženom računu do visine cijene noćenja 
u hotelu "B"  kategorije.

Članak 3.

Radnici  Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve koji nisu članovi Upravnog vijeća, a sudjeluju u 
radu sjednice Upravnog vijeća  imaju pravo na  naknadu  u bruto   iznosu 420,00 kuna po 
sjednici, ukoliko se sjednica održava   izvan radnog vremena. 

Članak 4.

Naknade troškova za prisustvovanje sjednicama i službena putovanja u bruto iznosu, kao 
i naknade drugih troškova iz članka 2. ove Odluke isplaćivati će se na žiro-račune članova. 

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka KLASA: 601-02/03-01/17 od 27. 

lipnja 2003. godine.

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  objave  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve.



UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE

KLASA: 601-02/14-01/43
URBROJ: 2137-70-14-1    
Molve, 22.  srpnja  2014.           
                                                                                                                PREDSJEDNIK
                                                                                                                    Ivan Molnar
                                                                                                                 _____________    
  
Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 23. srpnja  2014. 
godine, te stupila na snagu danom objave.
                                                                                                                             Ovjerava 
                                                                                                                       Mirjana Tomec 
                       


