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Na temelju članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10), članka 90a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 
tekst, 137/15) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
5/13), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 2. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017. godine, 
donijelo je 
 

 ODLUKU 
 o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te drugim 

pravima navedenih dužnosnika 
  

Točka 1. 
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika koji 

svoju dužnost obavlja profesionalno, odnosno uz zasnivanje radnog odnosa, te visina naknade za rad 
zamjenika Općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ( u nastavku 
teksta: dužnosnici), te druga prava navedenih dužnosnika. 

 
                                                          Točka 2. 
Općinski načelnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno, odnosno uz zasnivanje radnog 

odnosa, ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se 
u staž osiguranja dok osobe koje dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu za rad. 
 

Točka 3. 
Plaću dužnosnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno, odnosno uz zasnivanje radnog 

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

Točka 4. 
            Naknada za rad zamjenika Općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa može iznositi najviše do 50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog 
načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
 
                                                                   Točka 5. 
 Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika je osnovica za obračun plaće državnih 
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a koju donosi 
Vlada Republike Hrvatske. 

 
Točka 6. 

Za obračun plaće Općinskog načelnika utvrđuje se koeficijent 2,30. 
Navedeni koeficijent čini 53,99 %propisanog maksimalnog umnoška koeficijenta 4,26 za plaću 

gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000,00 
stanovnika i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze 
i prava državnih dužnosnika.  



Zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na 
naknadu za rad, i to u iznosu od 1.666,66 kn neto. Na navedeni iznos plaća se zakonom propisani 
doprinosi i  porez na dohodak. 

 
                                                       Točka 7. 

Dužnosnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih 
troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to: troškova prijevoza, putnih troškova, dnevnica za 
službeno putovanje, troškova noćenja, na način, pod uvjetima i u visini utvrđenim propisima o izdacima 
za korisnike državnog proračuna. 

Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini neoporezivog iznosa ako koriste 
privatni automobil u službene svrhe. 
      Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za službena putovanja u visini cijene karte 
korištenog sredstva javnog prijevoza. 
       Dužnosnik ima pravo na pola dnevnice, ako službeno putovanje traje između 8 i 12 sati, a ukoliko 
službeno putovanje traje između 12 i 24 sata imaju pravo na punu dnevnicu. 
       Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova noćenja u visini stvarno plaćenih troškova noćenja. 
       Dužnosnik ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu 
Općine Mihovljan. 
 

                                                       Točka 8. 
            Pojedinačna rješenja o utvrđivanju plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika 
Općinskog načelnika utvrđene prema ovoj Odluci, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Mihovljan. 
 

                                                       Točka 9. 
Danom stupanja na snagu prestaju važiti: 
Odluka o plaći općinskog načelnika, visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika te 

drugim pravima navedenih dužnosnika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/15). 
 
                                                       Točka 10. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 
 
  

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                     Željko Čleković 

 
 
 

 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, 
Magistratska 1, 

      49 000 Krapina, 
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, Zagrebačka cesta 26, 49 000 Krapina, 
3. Oglasna ploča općine Mihovljan, 
4. Općinskom načelniku općine Mihovljan, ovdje, 
5. Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan, ovdje, 
6. Prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 

 


