
 Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 28/10) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar broj 2/09. i 
03/13), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Kanfanar na svojoj sjednici 
održanoj dana  --  studenog 2019. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Kanfanar 

 
Članak 1. 

 U Odluci o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine 
Kanfanar 04/10) članak 2. mijenja se i glasi: 
 „Dužnosnici iz članka 1. ove Odluke koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
 Druga prava iz rada za dužnosnike odnose se isključivo na naknadu stvarnih i materijalnih 
troškova, koji se dužnosnicima priznaju i isplaćuju u skladu sa zakonskim propisima i aktima Općine 
Kanfanar. 
 Dužnosnici iz članka 1. ove Odluke koji dužnost obnašaju volonterski imaju pravo na naknadu 
za rad.“ 
 

Članak 2. 
 U članku 4. stavak 2. se briše. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kanfanar“. 
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I PRAVNI TEMELJ  
 
Sadržan je u odredbama članaka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 28/10) kojima je propisano da predstavničko tijelo donosi odluku o pravima 
Općinskog načelnika i njegova zamjenika.  
 
II TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM  
 
Ovom Odlukom uređuju se prava dužnosnika izvršnog tijela Općine Kanfanar.  
 
III OCJENA STANJA  
 
Odlukom o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Kanfanar od 28.05.2010. godine uređena su 
prava dužnosnika Općine Kanfanar. U predmetnoj odluci dvije odredbe pozivaju se na odredbe 
Zakonu o radu (93/14 i 127/17). Kako se Zakon o radu u pitanju prava ne odnosi na lokalne 
dužnosnike, već sva prava proizlaze iz Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 28/10), potrebno je odluku uskladiti s istim. 
 
IV OCJENA SREDSTVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE  
 
Ovom Odlukom ne mijenjaju se potrebna financijska sredstva za prava dužnosnika i ista su osigurana 
u Proračunu Općine Kanfanar. 
 


