
 Na temelju članka 3. 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 plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec 

 
 

Članak 1. 

 
 Odlukom o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: 

dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno, te druga materijalna prava. 
 

Članak 2. 

 
 Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno 
najviše za 20%. 
 

Članak 3. 
 

 Osnovica za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici 
za obračun plaće državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnicima utvrđuju se kako slijedi: 

 - općinski načelnik                                                                4,26 
 - zamjenik općinskog načelnika                                             2,40. 

 
Članak 5. 

 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog 
odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, općim aktima Općine, 
te drugim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel), ako zakonom nije drugačije propisano. 

 
 
 

 



Članak 6. 

 
 Rješenja o plaći kao i rješenja o drugim materijalnim pravima 

dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 7. 

 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i 
drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 8/10). 

 
Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije». 
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