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GODINA VII    Kijevo, 27.5. 2022.      BROJ XLII 

 

S A D R Ž A J 

I.OPĆINSKO VIJEĆE 

1. ODLUKA o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kijevo koji dužnost obavlja volonterski…..2 
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1. Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/ 10.), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i podru-

čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tuma-

čenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-

ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 30.Statuta Općine Kijevo 

(„Službeno glasilo Općine Kijevo“, broj 15/18, 18/18, 26/20 i 32/21), na prijedlog općin-

skog načelnika, Općinsko vijeće Općine Kijevo na 6. sjednici održanoj dana 27. svibnja  

2022. godine 

ODLUKU 

o visini naknade za rad i drugim pravima Općinskog načelnika Općine 

Kijevo, koji dužnost obavlja volonterski 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad i druga prava Općinskog načelnika Opći-

ne Kijevo  koji svoju dužnost u Općini Kijevo (u nastavku teksta: Općina), obavljaju bez 

zasnivanja radnog odnosa, volonterski. 

Članak 2. 

Općinski načelnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u bruto 

iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno počevši od početka obnašanja dužnosti pa do prestanka 

mandata. 

Članak 3. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti načelnik iz članka 1. ovog članka, osim prava na naknadu 

za rad, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem 

dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u 

visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnom tijelu 

Općine. 

Članak 4. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, načelnik  iz članka 1. ove Odluke ima pravo na korištenje 

službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine za 

službene potrebe, sukladno aktima Općine. 

Članak 5. 

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ovo Odluke donosi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kije-

vo“. 
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Klasa: 121-01/22-01/06 

Ur.broj: 2182-15-01-22-03 

Kijevo, 27. svibnja 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KIJEVO 

PRESJEDNIK 

Stipe Maloča, v.r. 

 

 

 

 

 

Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo 

Uredništvo: Stipe Maloča, Martin Ercegovac 

tel: 022/681-004, fax: 022/681-611 

E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr 

www.kijevo.hr 

Tisak: Općina Kijevo 


