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Na temelju članka 3., članka 4 st. 1 alineja 4., članka 5. i članka 6.. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 28/10) te članka 20. Statuta Općine Plitvička 
Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička 
jezera, na prijedlog općinskog načelnika, na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2021. 
godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (u nastavku 
teksta: dužnosnici) te druga prava iz rada.  
 

Članak 2. 

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju: 

 pravo na plaću,  

 prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,  

 pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti 
(putni i drugi troškovi nastali u vezi obnašanjem dužnosti, troškovi dnevnica za 
službeno putovanje) 

 pravo na korištenje službenog automobila.   
Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) ima: 

 pravo na naknadu za rad,  

 pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti 
(putni i drugi troškovi nastali u vezi obnašanjem dužnosti, troškovi dnevnica za 
službeno putovanje) 

 pravo na korištenje službenog automobila.  
 

Članak 3.  

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Članak 4.  

Naknade za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika, koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa (volonterski), mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta 
za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i 
osnovice za obračun plaće.  
 

Članak 5. 

Visina osnovice za obračun plaće i naknade dužnosnika određuje se u skladu sa Odlukom  
Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. 
 

Članak 6 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose: 

 za obračun plaće općinskog načelnika - 3,60. 

 za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika - 2,50 
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Članak 7. 

Pojedinačna rješenja o utvrđivanju plaće dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno, 
odnosno rješenja o visini naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 
radnog odnosa (volonterski) donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička 
jezera.  
 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa i načinu utvrđivanja 
naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 
odnosa („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/14)  
 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Plitvička Jezera.  
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLTIVIČKA JEZERA 
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