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48.
Temeljem članka 3. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ RH, broj
28/10) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na prijedlog Načelnika, na
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine,
donijelo je
ODLUKU
o plaći i drugim pravima Općinskog
načelnika Općine Pitomača iz radnog
odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za određivanje plaće Općinskog
načelnika, te druga prava iz radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću
Općinskog
načelnika
čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.

Osnovica za obračun plaće Općinskog
načelnika jednaka je osnovici koja se
primjenjuje za obračun plaće državnih
dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijent
za
obračun
Općinskog načelnika iznosi 2,78.

plaće

Članak 5.
Općinski načelnik druga prava iz
radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim
propisima o radu, općim aktima Općine,
odnosno kolektivnim ugovorom, koji se
primjenjuje na službenike i namještenike u
općinskim upravnim tijelima, ako zakonom
nije drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenje o plaći, te o drugim pravima
Općinskog načelnika iz radnog odnosa,
donosi Pročelnik upravnog odjela za
društvene djelatnosti i opće poslove Općine
Pitomača.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka Općinskog poglavarstva
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od 10. listopada 2000. godine (klasa: 02205/00-01/213, ur.broj: 2189/16-00-01).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača, a primjenjuje se od lipnja
2010.godine.
KLASA: 021-05/10-01/34
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 10. lipnja 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
49.
Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona
o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
RH, broj 28/10) ) i članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
prijedlog Načelnika, na sjednici održanoj 10.
lipnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadi za rad Zamjenika općinskog
načelnika Općine Pitomača
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina
naknade za rad Zamjenika općinskog
načelnika Općine Pitomača, koji dužnost
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Zamjenici općinskog načelnika imaju
pravo na naknadu za rad u iznosu od
1.500,00 kuna neto, mjesečno.
Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad
Zamjenika općinskog načelnika donosi
Pročelnik upravnog odjela za društvene
djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o naknadi za rad
Zamjenika
načelnika
Općine
Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
5/09).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u Službenim novinama
Općine Pitomača, a primjenjuje se od lipnja
2010.godine.
KLASA: 021-05/10-01/35
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 10. lipnja 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

Izdavač: Općina Pitomača

