Na temelju 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 6. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10),
Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj
25/13) i članka 16. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj 1/06,
2/13), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj dana 13. rujna 2013.godine,
donijelo je

O D L UKU
o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za rad osoba izabranih na
određene dužnosti u Općini Lanišće
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje se koeficijent i osnovica za obračun naknade za
dužnosnika Općine Lanišće koji poslove obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski).
Koeficijent za određivanje naknade troškova za rad osobe izabrane na određene
dužnosti u Općini Lanišće, određuje se ovisno o funkciji, u vrijednostima:
1. Općinski načelnik, kada dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 1,86.
Osnovica za obračun naknade osobe izabrane na određene dužnosti u Općini Lanišće,
određuje se u visino od 4.491,236 kuna.
Naknada se određuje tako da se osnovica za obračun naknade iz stavka 3. pomnoži s
koeficijentom iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 2.
Za vrijeme volonterskog obnašanja dužnosti dužnosnik ima pravo na naknadu za rad
na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, pravo na naknadu prijevoznih
troškova po osnovi obavljanja funkcije, pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji
inozemstvu, te naknadu prijevoznih troškova za službena putovanja, te druge naknade u
skladu s općim aktima Općinskog vijeća i pozitivnih propisa.
Članak 3.
Naknada za rad u skladu s ovom Odlukom isplaćuje se mjesečno.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
koeficijenata za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Općini Lanišće („Službene
novine Općine Lanišće“ broj 2/12)
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Lanišće“ i stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
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