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        OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 121-15/21-01/02 
URBROJ: 2125/11-01/01-21-01 
Korenica, 16.06.2021. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
n/r  predsjednika 

 
 

PREDMET: Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine 
 

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine 
Plitvička Jezera“ br.2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 16.06.2021. godine 
utvrdio je prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine te ga prosljeđuje Općinskom vijeću 

Općine Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.  

Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća bit će pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Klara Orlić. 

 

       Općinski načelnik  

       Ante Kovač 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Odluke 

 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  
4. Pismohrana, ovdje.
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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 ___ redovnoj sjednici održanoj dana 
____________ 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.  
 
 
KLASA: 121-15/21-01/ 
UR.BROJ: 2125/11-03-21-01 
Korenica, ____________. god. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLTIVIČKA JEZERA 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ante Bionda 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

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) donesena je na 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća 29.05.2014. godine.  
 
Obzirom da je člankom 6. Odluke propisano da dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno 
druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu kao i općim aktima 
koji se primjenjuju na službenike i namještenika u JUO, a obavljanje dužnosti nije isto što i rad 
na službeničkom radnom mjestu niti se istim može izjednačiti po bilo kojoj osnovi, potrebno je 
donijeti novu odluku kojom će se točno definirati prava dužnosnika u skladu sa Zakonom.  
 
 
 
   
 

 


