
  REPUBLIKA HRVATSKA 

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SVETI ILIJA 

  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 121-01/13-01/01 

URBROJ: 2186/08-13-01/02 

Sveti Ilija, 29.08.2013.       

 

 

 

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13- pročišćeni tekst),  

 članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija 

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 25/13) Općinsko vijeće Općine Sveti 

Ilija na održanoj 2. sjednici 29.08.2013. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za određivanje visine naknada za rad 

dužnosnika Općine Sveti Ilija koji svoju dužnost obavljaju volonterski. 

Dužnosnicima iz stavka 1. ovog članka smatraju se općinski načelnik, zamjenik 

općinskog načelnika. 

 

Članak 2. 

 

Dužnosnici koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na naknadu 

koja se utvrđuje na način, da se osnovica za obračun naknade dužnosnika pomnoži s 

utvrđenim koeficijentom. 

 

Članak 3. 

 

Koeficijent za utvrđivanje naknada dužnosnika koji  svoju dužnost ne obavljaju 

profesionalno utvrđuju se u slijedećim vrijednostima: 

- općinski načelnik   - 1,336 

- zamjenik općinskog načelnika - 0,668 

 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Osnovica za obračun naknada dužnosnika iz članka 1. stavka 2. ove Odluke je 

osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju 

obveze i prava državnih dužnosnika. 

Osnovica za obračun naknada dužnosnika utvrđuje se u bruto iznosu. 

Prilikom isplate naknade, Općina Sveti Ilija kao isplatitelj, dužna je obračunati i 

uplatiti poreze i doprinose sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

Članak 5. 

 

Povećanje ili smanjenje osnovice za obračun naknade dužnosnicima usklađuje se sa 

povećanjem, odnosno smanjenjem osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, 

sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 6. 

 

Naknade dužnosnika isplaćuju se do 10. u mjesecu za prethodni mjesec u korist žiro 

računa dužnosnika. 

Naknade dužnosnicima i troškovi poreza i doprinosa isplaćuju se na teret Proračuna 

Općine Sveti Ilija, sukladno odredbama posebnih zakona. 

 

 

Članak 7. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama dužnosnika 

Općine Sveti Ilija, Klasa: 121-01/10-01/01, Urbroj: 2186/08-10-01/06, („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“, broj 20/2010), donijete na sjednici 09.06.2010. 

 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

 

 

      Predsjednik Općinskog vijeća: 

      Zdravko Ostroški, dipl.ing 

 

 

 

 

 

 


