
 

 

 

Temeljem članka 2. i 7. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10.) i članka 43. Statuta Općine Podturen „Službeni glasnik 

Međimurske županije“ br. 5/13) a u svezi sa člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,, 150/11. i 

144/12.,19/13,137/15), Općina Podturen donijela je na 2. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine  

  

  

  

O D L U K U  

  

o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen  

  

  

Članak 1.  

  

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće i naknade za rad 

dužnosnika Općine Podturen (nastavno: općina).  

  

Dužnosnici općine u  smislu ove Odluke su načelnik i zamjenik načelnika (nastavno: dužnosnici).  

  

  

Članak 2.  

  

Plaću dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za 

obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

  

  

Članak 3.  

  

Osnovica za obračun plaće iz prethodnog članka utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće 

državnih dužnosnika koju određuje Vlada Republike Hrvatske i biti će usklađivana s promjenama 

osnovice koje odredi Vlada Republike Hrvatske. 

  

  

Članak 4.  

  

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju se sljedeći koeficijenti za obračun 

plaće:  

-  načelnik      3,00   

- zamjenik načelnika    1,16  

  

Članak 5.  

  

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se naknada za rad 

u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće načelnika, odnosno zamjenika načelnika koji 

dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke.  

  

  

Članak 6.  



  1 

  

Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila 

veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 

zakonom.  

Članak 7.  

  

Pojedinačne akte o visini plaća dužnosnika, odnosno naknade za rad  načelnika i zamjenika 

načelnika iz članka 5. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen.  

  

Članak 8.  

  

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške 

i ženske osobe.   

  

Članak 9.  

  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaća 

općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u Općini Podturen ("Službeni glasnik 

Međimurske županije " broj  10/13.).  

  

  

Članak 10.  

  

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".  
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