
- P R I J E D L O G - 
 

 Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici, održanoj __________ 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača 
 koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) 

 
 
 

Članak 1. 
Odlukom o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se 
visina naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljenjem tekstu: 
zamjenik Općinskog načelnika) koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski). 
 

Članak 2. 
     Zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima 

pravo na naknadu za rad u iznosu najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 
zamjenika Općinskog načelnika koji tu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za izračun 
plaće. 

 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu 5.000,00 kuna neto. 
       

Članak 3. 
    Rješenje o utvrđivanju naknade zamjeniku Općinskog načelnika iz članka 1. ove Odluke 

donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 
 

Članak 4. 
    Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 31. 

srpnja 2021. godine. 
 
 
 
KLASA: 121-01/21-01/06 
URBROJ: 2189/16-21-1 
Pitomača, _________2021. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
        PREDSJEDNIK: 
   Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Članak 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 
1/21). 
 
II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
Člankom 6. Zakona o plaćama u u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 28/10) određeno je da naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih 
zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 
radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 
odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje navedene Odluke kao u tekstu. 
 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pitomača za 2021. godinu. 

 
IV. TEKST PRIJEDLOGA 
U privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke. 

          


