Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.), članka 33. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/05 i 09/09.) i članka 4. Odluke o ustrojstvu općine
uprave Klasa:080-01/10-01/19 Ur.broj: 2178/13-01-10-1, Općinsko vijeće općine Podcrkavlje
na svojoj 12. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. donosi

ODLUKU
o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti
općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.
Općinski načelnik i njegov zamjenik su dužnosnici općine koji se biraju na
neposrednim izborima na način kako je to propisano zakonom.
Članak 2.
Općinski načelnik i njegov zamjenik, sukladno zakonu, svoju dužnost mogu obnašati
zasnivanjem radnog odnosa u mandatnom razdoblju (profesionalno obnašanje dužnosti) ili
svoju dužnost mogu obnašati bez zanisnivanja radnog odnosa (volonterski obnašanje
dužnosti).
Ukoliko općinski načelnik ili njegov zamjenik odluče zasnovati radni odnos u općini
tada im pripadaju sva prava iz radnog odnosa kako je to propisano zakonom, kolektivnim
ugovorom za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i aktima koje donose tijela općine.
Članak 3.
Plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice
za obračun plaće, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše
za 20 %.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 2,00.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika iznosi 1,40.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Kolektivnim ugovorom za službenike i
namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ako nije određena
Kolektivnim ugovorom primjenjuje se osnovica za obračun plaće kao za državne službenike i
namještenike.
Članak 5.
Na sva ostala materijalna prava kao što su: regres za korištenje godišnjeg odmora,
otpremnina, pomoć u slučaju smrti, odvojeni život, naknada troškova prijevoza, službena
putovanja, jubilarne nagrade, novčani iznos ili poklon djeci u prigodi Sv. Nikole, godišnje

nagrade za uskrsne i božićne blagdane i druga prava ovdje ne spomenuta, utvrđuju se
Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a ako nije uređeno Kolektivnim ugovorom, ostvaruju prava na način
kako je to uređeno za državne službenike i namještenike.
Članak 6.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa (volontersko obnašanje dužnosti) tada im pripada paravo na naknadu za
obnašanje dužnosti i to:
- za općinskog načelnika 3.500,00 kn u neto iznosu mjesečno.
- za zamjenika općinskog načelnika 2.000,00 kn u neto iznosu mjesečno.
Članak 7.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika i
njegovog zamjenika kao i rješenja o ostalim pravima donosi pročelnik jedinstvenog upravog
odjela, odnosno službenik nadležan za kadrovske poslove u općini Podcrkavlje.
Članak 8.
Sredstva za plaće, naknade za volontersko obnašanje dužnosti i ostala prava,
osiguravaju se u Proračunu općine Podcrkavlje.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke odnosno danom početka primjene, prestaju vrijediti
odredbe koje se odnose na načelnika u Odluci o plaći, dodacima na plaću, te radnom
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim materijalnim pravima načelnika i službenikazaposlenika u općini Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/04 i
6/06.), prestaje vrijediti Odluka o visini naknade za obavljanje volonterske dužnosti
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Klasa: 080-01/09-01/2 Ur.broj:
2178/13-01-09-1 od 2.7.2009. i Odluka o plaći zamjenika općinskog načelnika i drugim
pravima iz rada za vrijeme obavljanja dužnosti profesionalno Klasa: 080-01/09-01/3 Ur.broj:
2178/13-01-09-1 od 2.7.2009.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2010.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa: 080-01/10-01/20
Ur.broj: 2178/13-01-10-1
Podcrkavlje, 10. 6. 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Kladarić, dipl.iur.
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