Na temelju članaka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave (Narodne novine broj 28/10), članaka 90. i 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), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 4/13) i članka 4. Odluke o ustrojstvu općine uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 11/10), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje, na 18. sjednici održanoj dana 14. rujna 2015.
godine donosi:

ODLUKU
o plaći i naknadama, te ostalim pravima
dužnosnika Općine Podcrkavlje

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podcrkavlje (u nastavku teksta: dužnosnici), kojima
se sredstva za plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu Općine Podcrkavlje.
Članak 2.
Plaću dužnosnika Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža,
ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika Općine Podcrkavlje iznose:
- za obračun plaće načelnika 2,65
- za obračun plaće zamjenika načelnika 1,85.
Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke, čini osnovica utvrđena za obračun plaće
državnih dužnosnika, koja je temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
na snazi u trenutku isplate plaće.
Članak 5.
Ukoliko dužnosnici Općine Podcrkavlje svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(volontersko obnašanje dužnosti) tada im pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti i to:
-

naknada općinskog načelnika 3.500,00 kn u neto iznosu mjesečno
naknada zamjenika općinskog načelnika 2.000,00 kn u neto iznosu mjesečno.

Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi
najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji svoju
dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 6.
Dužnosnici Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo
na plaću prema odredbama ove Odluke, a vrijeme obnašanja dužnosti uračunava im se u staž
osiguranja.

Članak 7.
Dužnosnici Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
za vrijeme obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu prema odredbama ove Odluke.
Članak 8.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez zasnivanja
radnog odnosa, dužnosnici Općine Podcrkavlje, ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u točno
propisanom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s posla, a
za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja
dužnosti.
Prava iz stavka 1. ovog članka, odnose se na naknadu dnevnica za službeno putovanje i
ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na korištenje službenog vozila i službenih
mobilnih telefona, kao i druge eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom.
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.
Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad (obnašanje dužnosti) dužnosnika
Općine Podcrkavlje, temeljem Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i odredbi ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Podcrkavlje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.
Članak 10.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
11/10).
Članak 11.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
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Obrazloženje:
Dana 10. lipnja 2015. godine Ministarstvo uprave RH, Uprava za politički sustav,
državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu KLASA: 023-01/15-01/167
URBOJ: 515-02-02/1-15-2, uputilo je na adrese svih lokalnih jedinica dopis, odnosno Uputu
za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava lokalnih dužnosnika.
U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je
određen rok do 30. rujna 2015. godine, u kojem Jedinice lokalne samouprave moraju
uskladiti svoje akte sa spomenutom Uputom, odnosno sa zakonima (Zakon o plaćama u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10 i Zakon
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) kako ih tumači Ministarstvo uprave.
Ministarstvo uprave je zauzelo stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu
poistovjetiti s pravima lokalnih službenika i namještenika, a ni s pravima radnika iz radnog
odnosa. Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne primaju i raspoređuju u službu rješenjem,
niti sklapaju ugovor o radu, već obnašaju dužnost temeljem rezultata provedenih izbora i kao
takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana kolektivnim ugovorom sa kojim se
uređuju prava službenika i namještenika.
Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa
nisu dužni ni opravdati svoju eventualnu odsutnost.
Slijedom navedenog lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđeno pravo na plaću i staž osiguranja, te
prava u skladu sa propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih
materijalnih troškova nastalih u vezi obavljanja dužnosti.
Po usklađivanju akata iste je potrebno dostaviti Uredima državne uprave kako bi se
nad općim aktima kojima se uređuju prava lokalnih dužnosnika proveo nadzor zakonitosti u
skladu s odredbama članaka 79.-82. 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).

