
Na temelju članka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (Narodne novine broj 28/10) i članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić 

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. 

sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je 

 

                                                                        O D L U K U 

                          o plaći, naknadi i drugim pravima lokalnih dužnosnika 

 

                                                                       I. 

         Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: lokalni dužnosnici) koji 

dužnost obavljaju profesionalno, kao i druga prava iz rada na osnovi profesionalnog 

obavljanja lokalnih dužnosti. 

 

                                                                     II.  

        Lokalni dužnosnici koji dužnost iz članka 1. Ove Odluke obavljaju profesionalno imaju 

pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

 

                                                                    III.  

         Koeficijenti za obračun plaće lokalnih dužnosnika iznose kako slijedi: 

- za obračun plaće općinskog načelnika – 4,50 

- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 1,48 

                                                         

                                                                    IV.      

        Osnovica za obračun plaće lokalnih dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun 

plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih 

dužnosnika. 

 

                                                                     V. 

        Za obračun plaće lokalnog dužnosnika podrazumijeva se puno radno vrijeme sukladno 

satima rada po mjesecima za 40-satni tjedan, a vrijeme obnašanja dužnosti uračunava mu se u 

staž osiguranja.  

 

                                                                     VI.  

       Pojedinačna rješenja o visini plaće lokalnog dužnosnika donosi pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                    VII. 

        Lokalni dužnosnik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad u visini 

50% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika koji odnosnu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

  

                                                                   VIII. 

        Pojedinačna rješenja o visini naknade za rad lokalnog dužnosnika donosi pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić. 



 

                                                                     IX. 

       Lokalni dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih 

troškova nastalih u svezi obnašanjem dužnosti. 

       Prava iz stavka 1. ovog članka odnose se na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova 

za izvršeni službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih telefona. 

       Visina naknade za putne troškove iz stavka 2. ovog članka, utvrđuje se u visini 

neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate.   

 

                                                                    X. 

       Ako je lokalni dužnosnik na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu 

pripada mu naknada prema propisima o zdravstvenom osiguranju. 

 

                                                                   XI. 

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o plaći općinskog načelnika iz 

radnog odnosa (Službene novine Općine Kloštar Ivanić broj 5/2010) i Odluka o naknadi 

načelniku i zamjeniku načelnika Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj   

24/13) 

 

                                                                   XII. 

       Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije.     
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