
 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača), Općinski načelnik Općine Pitomača dana 29. lipnja 2021. godine podnosi 

 

 P R I J E D L O G   O D L U K E 

 o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

 Općine Pitomača 

 

 

Članak 1. 

 Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Odluka) određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju 

profesionalno te druga materijalna prava. 

 

Članak 2. 

 Plaću dužnosnika 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 dužnosnika iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za 

obračun plaće državnih dužnosnika. 

 

Članak 4. 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnicima utvrđuju se kako slijedi: 

- Općinski načelnik – 4,60, 

- zamjenik Općinskog načelnika – 3,70. 

 

Članak 5. 

 Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno: 

- ima pravo na plaću i staž osiguranja, 

- ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, 

- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti. 

 

Članak 6. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 

odnosa (volonterski): 

- ima pravo na naknadu za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 

- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti. 

 

Članak 7. 

Naknada za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), mogu iznositi najviše do 50% umnoška 

koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja 

profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće Općine 

Pitomača, zasebnom odlukom. 



 

Članak 8. 

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje 

naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za djecu, 

plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, 

neredne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom. 

 

Članak 9. 

 Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika, utvrđene prema odredbama posebnog zakona, donosi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 

upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 

 

Članak 10. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći, naknadama te ostalim 

pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (“Službene 

novine” Općine Pitomača broj 2/16). 

 

Članak 11. 

 Ova Odluka podnosi se Općinskom vijeću Općine Pitomača na donošenje. 

 

 

KLASA: 120-01/21-01/03 

URBROJ: 2189/16-21-1 

Pitomača, 29. lipnja 2021. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

 

               OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                             Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- P R I J E D L O G - 
 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj  ________ 2021. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 
 Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
 Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Odluka) određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 
Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju 
profesionalno te druga materijalna prava. 
 

Članak 2. 
 Plaću dužnosnika 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 dužnosnika iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za 
obračun plaće državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnicima utvrđuju se kako slijedi: 

- Općinski načelnik – 4,60, 
- zamjenik Općinskog načelnika – 3,70. 

 
Članak 5. 

 Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno: 
- ima pravo na plaću i staž osiguranja, 
- ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, 
- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja 

dužnosti. 
 

Članak 6. 
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 

odnosa (volonterski): 
- ima pravo na naknadu za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 
- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja 

dužnosti. 
 

Članak 7. 
Naknada za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), mogu iznositi najviše do 50% umnoška 



koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja 
profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, zasebnom odlukom. 

 
Članak 8. 

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje 
naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za djecu, 
plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, 
neredne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom. 
 

Članak 9. 
 Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i 
zamjenika Općinskog načelnika, utvrđene prema odredbama posebnog zakona, donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći, naknadama te ostalim 
pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (“Službene 
novine” Općine Pitomača broj 2/16). 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u „Službenom novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
KLASA: 120-01/21-01/03 
URBROJ: 2189/16-21-2 
Pitomača, __________2021. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 
                    PREDSJEDNIK: 
                                                                                                  Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE: 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 28/10) (u daljnjem tekstu: Zakona) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača broj 1/21). 
 
II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
Člankom 3. Zakona propisano je da osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, 
gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog 
župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Člankom 4. Zakona propisano je da 
plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se 
odrediti u iznosima većim od: 
- plaća gradonačelnika Grada Zagreba, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 7,14 i 

osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju 
obveze i prava državnih dužnosnika, 

- plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, u iznosu 
većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, 
prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, 

- plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave 
koje imaju više od 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška 
koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema 
propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, 

- plaća gradonačelnika i općinskih načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju 
od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,55 i osnovice 
za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava 
državnih dužnosnika, 

- plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju 
do 3.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun 
plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika. 

Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Odluke kao u tekstu. 
 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pitomača za 2021. godinu. 

 
IV. TEKST PRIJEDLOGA 
U privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke. 
 

         
 


