Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi temeljem članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/2010) i članka 33. Statuta
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 2/09), na svojoj 33. sjednici, održanoj
31.05.2010. donijelo je
ODLUKU
O visini plaća i naknada dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi
I. OPĆE ODREDBE

-

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se i propisuju:
osnovica i koeficijenti plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako svoju
dužnost obavljaju profesionalno sa zasnivanjem radnog odnosa,
naknadu za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako svoju dužnost obavljaju
volonterski – bez zasnivanja radnog odnosa,
ostala materijalna prava s osnova rada općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
naknadu za rad članova predstavničkog tijela – članova i predsjednika Općinskog vijeća,
naknadu za rad članova komisija, odbora povjerenstava imenovanih od strane
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
druga davanja.

II. PLAĆE I NAKNADE OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVOG ZAMJENIKA
1. Plaća Općinskog načelnika i njegovog zamjenika kada svoju dužnost obavljaju profesionalno
sa zasnivanjem radnog odnosa
Članak 2.
Plaću Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kada svoju dužnost obavljaju
profesionalno, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Članak 3.
Utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća općinskog načelnika i njegovog zamjenika
kada svoju dužnost obavljaju profesionalno i to kako slijedi:
1. koeficijent 3,20 za općinskog načelnika;
2. koeficijent 2,20 za zamjenika općinskog načelnika;
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće za iz članka 2. ove Odluke iznosi 4.630,14 kuna.
2. Plaća Općinskog načelnika i njegovog zamjenika kada svoju dužnost obavljaju volonterski –
bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 5.
Općinskom načelniku, odnosno zamjeniku načelnika, kada svoju funkciju obavlja
volonterski pripada naknada za rad u iznosu od 40 % umnoška koeficijenta iz članka 3. i
osnovice iz članka 4. ove Odluke.
Općinski načelnik, odnosno njegov zamjenik, ako obavljaju svoju funkciju bez
zasnivanja radnog odnosa, a obavljaju još neku državničku dužnost osim ove u JLS, za svoj rad
u Općini Kneževi Vinogradi neće im biti isplaćivana naknada iz prethodnog stavka.
3. Ostala materijalna prava Općinskog načelnika i njegovog zamjenika

Članak 6.
Općinskom načelniku, odnosno njegovom zamjeniku kada svoju dužnost obavljaju
profesionalno - sa zasnivanjem radnog odnosa pripadaju sva materijalna prava kao i
zaposlenicima Općinske uprave (putni troškovi, regresi i druge naknade i prava).
Članak 7.
Općinskom načelniku, odnosno njegovom zamjeniku kada svoju dužnost obavljaju
volonterski – bez zasnivanja radnog odnosa isplaćivat će se samo stvarno nastali troškovi
(prijevoz, upotreba osobnog automobila u službene svrhe i sl.) u visini koja je određena i za
zaposlenike Općinske uprave, a sukladno zakonskim propisima.
III. NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKOG TIJELA – OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 8.
Članovima Općinskog vijeća za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća pripada
naknada u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici.
IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA KOMISIJA, ODBORA I POVJERENSTAVA
Članak 9.
Članovima komisija, povjerenstava i odbora imenovanih od strane Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika, a koji nisu u redovnom radnom odnosu pripada naknada, ako sjednica na
kojoj prisustvuju traje duže od sat vremena.
Naknada za prisustvovanje na sjednicama iz st. 1.ovog članka iznosi 170,00 kuna neto
po sjednici.
V. DRUGA DAVANJA
Članak 10.
Članovima Općinskog vijeća, komisija, odbora i povjerenstava kada su upućeni na
službeno putovanje radi izvršavanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, pripada
dnevnica, te nadoknada putnih troškova, sukladno obračunu kao i za službenike i namještenike
Općine, poštujući zakonske odredbe.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kneževi Vinogradi, od kada se i primjenjuje.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važnošću Odluka o visini plaća i naknada
dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 4/09, 7/09).
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