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Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članaka 39. i 46. Statuta Grada
Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/09. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Samobora na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora,
članova radnih tijela Gradskog vijeća
i članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se ostvarivanje prava na naknadu troškova članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća, članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora i drugih
osoba koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća i ostalih radnih tijela.
Pravo na naknadu po ovoj odluci imaju i dužnosnici i službenici upravnih odjela i službi Grada Samobora,
koji su u svojstvu obrađivača ili izvjestitelja, odnosno po službenoj dužnosti nazočni na sjednicama, ako se one
održavaju izvan njihovog redovnog radnog vremena.
Članak 2.
Naknada po ovoj odluci utvrđuje se primjenom koeficijenata na osnovicu za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Samobora, a koja u 2010. godini iznosi 3.315,00 kuna.
Visina koeficijenata utvrđuje se i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

za predsjednika Gradskog vijeća 			
za potpredsjednike Gradskog vijeća			
za ostale članove Gradskog vijeća			
za članove radnih tijela Gradskog vijeća		
za članove radnih tijela gradonačelnika
za osobe iz članka 1. stavka 2. ove odluke		

2,70 mjesečno
0,90 mjesečno
0,30 mjesečno
0,12 po održanoj sjednici kojoj su nazočili
0,12 po održanoj sjednici kojoj su nazočili
0,12 po održanoj sjednici kojoj su nazočili

Članak 3.
Novčana sredstva za isplatu naknade po ovoj odluci osiguravaju se u Proračunu Grada Samobora.
Članak 4.
Članovima Gradskog vijeća Grada Samobora, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih
tijela gradonačelnika Grada Samobora pripada i pravo na naknadu materijalnih troškova za službena putovanja
(dnevnice i sl.) po općim propisima o tim naknadama, ako im je dan putni nalog i odobreno službeno putovanje.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i članovima njihovih radnih tijela (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/00.,
8/03. i 4/08.).
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Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.
KLASA: 021-05/10-01/10
URBROJ: 238-11-04/3-10-28

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Žarko, prof., v.r.
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Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97. i 107/07.),
članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/09. – pročišćeni tekst) te članka 77.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/09. - pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 15. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja DV "Izvor", Samobor
I.
Ljerka Cigula iz Zagreba, M. Gandhia 1, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića "Izvor", Samobor na
vrijeme od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.
KLASA: 021-05/10-01/10
URBROJ: 238-11-04/3-10-32
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