
 Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 28/10) i članka 31. Statuta 
Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 13. 
sjednici održanoj 18. prosinca 2014. donijelo je 
 

 
 

O D L U K U 

o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji dužnost obavljaju 

bez zasnivanja radnog odnosa 
 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji dužnost obavljaju bez zasnivanja 
radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se visina naknade za 

rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: 
dužnosnici) koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima 
pravo na naknadu za radu u bruto iznosu 50% umnoška koeficijenta za 
obračun plaće dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja profesionalno i 

osnovice za izračun plaće. 
 Iznos iz stavka 1. ovog članka smatra se ukupnim troškom kod 

obračuna za isplatu. 
 

Članak 3. 

 
 Kada dužnosnik iz članka 1. ove Odluke odlazi na službeni put za 
potrebe Općine pripada mu naknada prijevoznik troškova, dnevnica i 

troškovi noćenja. 
 Troškovi noćenja priznaju se u visini stvarno plaćenih izdataka do 

visine cijene noćenja u hotelu kategoriziranom sa tri zvjezdice. 
 Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji koje traje duže od 12 
sati i za udaljenost od najmanje 30 km određuje se u svoti 170,00 kuna, a za 

putovanje koje traje od 8 do 12 sati u svoti 85,00 kuna. 
 

Članak 4. 

 
 Rješenja o plaći kao i rješenja o drugim materijalnim pravima 

dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 

 



 

Članak 5. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za 
rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički 
Ivanec koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa («Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 8/10). 
 

Članak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 

glasniku Koprivničko-križevačke županije». 
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