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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni
glasnik“ Općine Žminj br. 1/13., 6/17. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na prijedlog
Općinskog načelnika Općine Žminj, na svojoj sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018.
godine donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

koji dužnost obavljaju profesionalno

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika
Općine Žminj i zamjenika općinskog načelnika Općine Žminj (u nastavku teksta:
dužnosnici) te druga prava dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ostvaruje pravo na plaću prema odredbama
ove Odluke, te prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a vrijeme obnašanja
dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

Članak 3.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5
% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Članak 4.

Osnovicu za obračun plaće dužnosnika svojom Odlukom određuje Vlada Republike
Hrvatske.

Članak 5.

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika - 4,55;
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika - 3,86.

Članak 6.

Dužnosnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s
obnašanjem dužnosti.
Prava iz stavka 1. ovoga članka odnose se na naknadu troškova prijevoza, troškova
dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, kao i pravo na korištenje
službenog vozila i službenog mobilnog telefona, koje se uređuje posebnim internim
aktima.



Visina naknade za troškove iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u visini neoporezivog
iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak koji je na snazi na dan isplate.

Članak 7.

Pojedinačna rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika, temeljem Zakona o
plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ove Odluke, donosi
pročelnik upravnog odjela nadležnog za kadrovske poslove u Općini Žminj.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Žminj koji dužnost obavljaju
profesionalno, Klasa: 120-02/15-01/01, Urbroj:2171/04-01-15-1 od 05.11.2015. godine
(Službenik glasnik Općine Žminj broj 6/15.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Žminj.
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URBROJ: 2171/04-01-18-
Žminj, 17. svibnja 2018.
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