Na temelju članka 3.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br.28/10) i članka 31. Statuta Općine Smokvica na svojoj 1. sjednici
održanoj dana petak, 14. srpnja 2017.godine, na prijedlog Općinskog načelnika , donijelo je
O D L U KU
o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih
materijalnih primanja općinskog načelnika i zamjenika načelnika

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila za određivanje plaće, naknade i drugih primanja
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljem tekstu dužnosnici) za koja
se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Smokvica.

II PLAĆA I NAKNADA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 2.
Za vrijeme obnašanja dužnosti , dužnosnik ima pravo :
1. na plaću kada dužnost obavlja profesionalno
2. na naknadu kada dužnost obavlja volonterski
3. ostala materijalna primanja
Članak 3.
Dužnosnici koji dužnost obnašaju profesionalno imaju pravo na plaću koja čini umnožak
koeficijenta i osnovice za obračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno
određuje se u iznosu ____ 2,151
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika
profesionalno određuje se u iznosu_____ 1,828

koji dužnost obnaša

Članak 5.
Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika.
Članak 6.
Općinski načelnik koji dužnost obnaša volonterski ima pravo na naknadu u visini 50%
umnoška koeficijenta za obračun plaće( utvrđenog za općinskog načelnika koji dužnost
obnaša profesionalno ) i osnovice za obračun plaće.
Zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obnaša volonterski ima pravo na naknadu u visini
50% umnoška koeficijenta za obračun plaće ( utvrđenog za zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost obnaša profesionalno) i osnovice za obračun plaće.

Članak 7.
Plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, isplaćuje se unatrag jednom
mjesečno za protekli mjesec.

Članak 8.
Pojedinačna rješenja o visini plaće dužnosnicima donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja.

IV OSTALA MATERIJALNA PRIMANJA
Članak 9.
Općinski načelnik i njegov zamjenik imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova ,
nastalih u svezi sa obnašanjem dužnosti, kao što su: troškovi prijevoza , dnevnice za
službena putovanja.

V

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za određivanje plaća,
naknada i drugih primanja dužnosnika , službenika i namještenika Općine Smokvica,
KLASA: 021-05/10-01/07 URBROJ:2138-04-10-7-7 od 1.srpnja 2010.godine kao i
pripadajuća Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za određivanje plaća,
naknada i drugih primanja dužnosnika , službenika i namještenika Općine Smokvica
(„Službeni glasnik“ Općine Smokvica br.31/17) .

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasniku Općine Smokvica, a
primjenjuje se za obračun i isplatu plaće za mjesec lipanj 2017. i nadalje.
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