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Na temelju članka 3.  i članka 6. stavka 2. Zakona o 

plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (Narodne novine broj 28/10, 10/23.) i članka 

30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine 

Punitovci» broj 1/18, 1/21), na prijedlog Općinske 

načelnice, Općinsko vijeće Općine Punitovci na 17. 

sjednici održanoj dana 13. ožujka 2023. godine donijelo je 

ODLUKU O PLAĆI, NAKNADI I DRUGIM 

PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se naknade za rad i druga prava 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u 

nastavku teksta: lokalni dužnosnici) koji dužnost obavljaju 

profesionalno, kao i onih koji svoju dužnost obavljaju bez 

zasnivanja radnog odnosa.  

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, 

bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, 

odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

Članak 3. 

Lokalni dužnosnici koji dužnost obnašaju profesionalno 

imaju pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

 

Članak 4. 

 Koeficijenti za obračun plaće lokalnih dužnosnika iznose 

kako slijedi: 

 - za obračun plaće općinskog načelnika – 3,90 

 - za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 1,50 

 

Članak 5. 

Osnovica za obračun plaće lokalnih dužnosnika utvrđuje se 

u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, 

prema propisima kojima se uređuju prava i obveze 

državnih dužnosnika, na snazi u trenutku obračuna plaće.  

 

Članak 6. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, neovisno o tome da li 

dužnost obnašaju sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, 

lokalni dužnosnici ne podliježu obvezi prisustvovanja na 

radu u propisanom radnom vremenu, a vrijeme obnašanja 

dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.  

 

Članak 7. 

Lokalni dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, tj. ne 

izdaje im se rješenje o pravu na godišnji odmor, niti imaju 

pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ni po 

kojoj osnovi, te nemaju pravo na plaćeni ili neplaćeni 

dopust, regres, jubilarnu naknadu, otpremninu. Lokalnom 

dužnosniku ne pripada pravo na dodatke na plaću (osim 

uvećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 

ukupno najviše za 20%), pa tako ni po osnovi stupnja 

obrazovanja.  

 

Članak 8. 

Pojedinačna rješenja o visini plaće lokalnih dužnosnika 

donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Punitovci.  

Protiv rješenja iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena, 

ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od 

dana dostave tog rješenja. 

 

Članak 9. 

Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoje dužnosti 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (volontersko 

obnašanje dužnosti) tada im pripada pravo na naknadu za 

obnašanje dužnosti i to: 

 - za općinskog načelnika 5.000,00 kn u neto iznosu 

mjesečno. 

- za zamjenika općinskog načelnika 700,00 kn u neto 

iznosu mjesečno. 

 

Članak 10. 

Pojedinačna rješenja o visini naknade za rad lokalnog 

dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Punitovci.  

Protiv rješenja iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena, 

ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od 

dana dostave tog rješenja.  

 

Članak 11. 

Plaća i naknada za rad u skladu s ovom Odlukom, isplaćuju 

se mjesečno.  

 

Članak 12. 

Lokalni dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno ima 

pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u 

svezi s obnašanjem dužnosti.  

Prava iz stavka 1. ovog članka odnose se na naknadu 

dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršeni službeni put, 

pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih 

telefona. 

 

Članak 13. 

Ako je lokalni dužnosnik na bolovanju zbog profesionalne 

bolesti ili ozljede na radu pripada mu naknada prema 

propisima o zdravstvenom osiguranju.  

 

Članak 14. 

Na sva pitanja od značaja za plaće i naknade za rad lokalnih 

dužnosnika, koja nisu uređena ovom Odlukom, 

odgovarajuće se primjenjuje Zakon o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugi propisi koji 

reguliraju pravo lokalnih dužnosnika na plaću, na naknadu 

plaće i druga materijalna prava za vrijeme i nakon 

prestanka obnašanja dužnosti.  

 

Članak 15. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i 
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zamjenika općinskog načelnika Klasa:024-02/22-01/6, 

Urbroj:2158-33-01-22-2 od 27. travnja 2022. godine  

(Službeni glasnik Općine Punitovci broj 5/22).  

 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Punitovci“. 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 024-02/23-01/2 

URBROJ: 2158-33-01-23-3 

Punitovci, 13. ožujka 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Zdenko Perić, dipl. ing. v.r. 

Temeljem članka 10.  stavka 1.  Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, „Narodne 

novine“ broj 28/10 i 10/23) i članka 30. Statuta Općine 

Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» broj 1/18 

i 1/21), na prijedlog Općinske načelnice, Općinsko vijeće 

Općine Punitovci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 13. 

ožujka 2023. godine, donosi 

 

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM 

UPRAVNOM ODJELU OPĆINE 

PUNITOVCI  

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Punitovci. 

Članak 2. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, 

bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, 

obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.  

Članak 3. 

 

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Punitovci, čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 

službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za 

obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 

radnog staža. 

Članak 4. 

 

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci, 

utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika. 

Članak 5. 

 

Visina koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje se 

kako slijedi: 

  

    Naziv radnog mjesta Koeficijent 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela 1,90 

2. Viši stručni suradnik za ekonomske 

i financijsko računovodstvene poslove 

 

1,85 

3. Viši stručni suradnik za pravne i 

opće poslove 1,85 

4. Stručni suradnik za poslove lokalne 

samouprave  1,80 

4. Administrativni referent 1,30 

5. Referent – poljoprivredno - 

komunalni redar 1,20 

6. Pomoćni komunalni radnik 0,90 

  

   

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci 

Klasa:024-02/22-01/6, Urbroj:2158-33-01-22-3 od 27. 

travnja 2022. godine  (Službeni glasnik Općine Punitovci 

broj 5/22).  

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Punitovci“. 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 024-02/23-01/2 

URBROJ: 2158-33-01-23-4 

Punitovci, 13. ožujka 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Zdenko Perić, dipl. ing. v.r. 
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IMPRESUM 

 

Izdavač:    Telefon:   Glavni i odgovorni urednik: 

Općina Punitovci   031/861-309   Jasna Matković 

OIB: 75515406575       Općinska načelnica Općine Punitovci 

MB: 02717484    

 

Sjedište uredništva:   e-mail:     

Općina Punitovci   opcina@punitovci.hr   

Stjepana Radića 58          

31424 Punitovci         

 

Web: 

https://www.punitovci.hr   
 

mailto:opcina@punitovci.hr
https://www.punitovci.hr/

