
 
          REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
                      OPĆINA TORDINCI
                            Općinsko vijeće 
 
 
Klasa:022-01/21-01/158 
Urbroj:2188/13-21-01 
Tordinci, 15.rujan 2021. 
 
 

Na temelju članka 2. do 7
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 29
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 9/21
održanoj 15. rujna 2021. godine, donijelo je
 
 
 

ODLUKU
Odluke 

Općinskog načelnika 

Mijenja se članak 3. Odluke o visini naknade za rad Općinskog načelnika i plaće 
zamjenika Općinskog načelnika od 17.06.2021. godine, Klasa: 022
Urbroj:2188/13-21-01 i glasi: 

Plaća zamjenika Općinskog načelnika 
profesionalno u Općini Tordinci, određuje se u iznosu umnoška koeficijenta  
za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ 151/14), uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
 
 

Ova odluka objavit će se u 
primjenjuje se od 01.10.2021 . godine
 
 
 
                                                                          
                                                                                           
                                                                                             

REPUBLIKA HRVATSKA 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 

2. do 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
novine“, broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Tordinci („Službeni 

srijemske županije 9/21), Općinsko vijeće Općine Tordinci, na 
. godine, donijelo je 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
dluke o visini naknade za rad  

elnika i plaće zamjenika Općinskog načelnika  
 
 

Članak 1. 
Mijenja se članak 3. Odluke o visini naknade za rad Općinskog načelnika i plaće 

Općinskog načelnika od 17.06.2021. godine, Klasa: 022-01/21-01/109, 

 
Plaća zamjenika Općinskog načelnika Općine Tordinci, koji svoju dužnost obavlja u 

profesionalno u Općini Tordinci, određuje se u iznosu umnoška koeficijenta  1
za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ 151/14), uvećan za 0,5% za svaku 

ukupno najviše za 20%. 

Članak 6. 
objavit će se u „Službenom vjesniku Vukovarsko srijemske županije“

.2021 . godine. 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                           OPĆINE TORDINCI 

                                                      Zdravko Ivanković 

. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
. Statuta Općine Tordinci („Službeni 

ordinci, na 4. sjednici 

 

Mijenja se članak 3. Odluke o visini naknade za rad Općinskog načelnika i plaće 
01/109, 

Općine Tordinci, koji svoju dužnost obavlja u 
1,7  i osnovice 

za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ 151/14), uvećan za 0,5% za svaku 

Vukovarsko srijemske županije“ a 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 


