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62. 

Na temelju odredbe članka 2. do 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine», broj 28/10), članka 90. a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članaka 32. i 76. Statuta 

Općine Brod Moravice («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 30/09, 35/09 i 

16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na prijedlog općinskog načelnika, na 3. sjednici 

održanoj 4.09.2017. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o plaći, naknadi za rad, te drugim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  

Općine Brod Moravice 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom određuje se način određivanja plaće, naknade za rad, te druga prava općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika, kojima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine 

Brod Moravice.  

 

Članak 2. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavljaju 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 do 20%.  

 

Članak 3. 

 

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju 

dužnost obavljaju profesionalno određuje se u bruto iznosu u visini osnovice utvrđene za obračun 

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

dužnosnika i sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, koja je na 

snazi u trenutku obračuna plaće.  

 

Članak 4. 

 

Koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju 

dužnost obavljaju profesionalno određuju se kako slijedi:  

 

općinski načelnik: 4,26 

zamjenik općinskog načelnika: 3,62  

 

Napomena za predloženi koeficijent za zamjenika općinskog načenika:  

 

Člankom 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 28/10) 

propisano je da koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi 

najviše do 85 % koeficijenta općinskog načelnika. 
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Tako bi koeficijent plaće za zamjenika općinskog načelnika koji bi dužnost obavljao 

profesionalno mogao iznositi najviše 3,62.  

 

Naravno, može biti i niži, to je u biti stvar prijedloga općinskog načelnika i konačne odluke 

Općinskog vijeća.  

 

Posebno naglašavam da pri određivanju koeficijenta plaće zamjenika općinskog načelnika, koji 

bi dužnost obavljao profesionalno, treba obavezno napaviti izračun da se vidi koliko bi to točno 

iznosilo i da se ne probije proračunsko ograničenje mase sredstava za plaće svih zaposlenih u 

Općini Brod Moravice (ne više od 20 % prihoda poslovanja općine, sukladno čl. 14. Zakona o 

plaćama), te sukladno tome odrediti koeficijent. 

 

Članak 5. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo 

na naknadu za rad.  

 

Članak 6. 

 

Osnovica za obračun naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 

svoju dužnost obavljaju volonterski jest osnovica utvrđena člankom 3. ove Odluke.  

 

Članak 7. 

 

 

Naknadu za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost 

obavljaju volonterski čini umnožak osnovice iz članka 3. ove Odluke (u bruto iznosu) i 

koeficijenta koji se određuje kako slijedi:  

 

općinski načelnik 2,13 

zamjenik općinskog načelnika 0,2 

 

Članak 8. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brod Moravice donosi pojedinačna rješenja o 

visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju 

profesionalno, odnosno pojedinačna rješenja za općinskog načelnik i zamjenika općinskog 

načelnika koji dužnost obavljaju volonterski.  

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor 

pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. 

 

Članak 9. 

 

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

 

Članak 10. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika za vrijeme obavljanja dužnosti, neovisno o 

tome da li dužnost obavljaju profesionalno ili volonterski, ne podliježu obvezi prisustvovanja na 
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radu u propisanom radnom vremenu, nemaju pravo na godišnji odmor, plaćeni ili neplaćeni 

dopsut, regres, jubilarnu nagradu, dar za djecu, božićnicu, niti otpremninu.  

 

Članak 11. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno nemaju 

pravo na dodatke na plaću, osim pravo na uvećanje plaće za 0,5 % za svaku navršenu godinu 

radnog staža, ukupno najviše do 20%.  

 

Članak 12. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno ostvaruje 

prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.  

 

Članak 13. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika za vrijeme obavljanja dužnosti, neovisno o 

tome da li dužnost obavljaju profesionalno ili volonterski, imaju pravo na naknadu materijalnih 

troškova nastalih u svezi obavljanja dužnosti, što uključuje pravo na naknadu dnevnica, putnih 

troškova za izvršeni službeni put, pravo na korištenje službenog vozila i službenog mobilnog 

telefona. 

 

Visina naknade za putne troškove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu neoporezivog 

iznosa sukladno Pravilniku o porez na dohodak, koji je na snazi na dan isplate.  

 

Članak 14. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Brod 

Moravice o visini plaće općinskog načelnika Općine Brod Moravice, Klasa: 120-02/10-01/01, 

Urbroj: 2112-06-10-01-01 od 30. ožujka 2010. godine (Službene novine Primorsko-goranske 

županije, broj 13/2010) i Izmjena i dopuna Odluke Općinskog vijeća Općine Brod Moravice o 

visini plaće općinskog načelnika Općine Brod Moravice, Klasa: 120-02/13-01/01, Urbroj: 2112-

06-13-01-01 od 12. prosinca 2013. godine. 

 

 

Članak 15. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Brod Moravice.  

 

Klasa: 120-02/17-01/01 

Urbroj: 2112-06-17-01-01 

Brod Moravice, 4.rujna 2017. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 

 

Predsjednik:  

Branimir Svetličić,v.r. 
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63. 

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice („Službene novine Primorsko-

goranske županije broj 31/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 

dana 4.rujna 2017.godine, donosi 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

Odluke o javnim Priznanjima Općine Brod Moravice 

 

Članak 1. 

 U Odluci o javnim priznanjima Općine Brod Moravice u članku 2. dodaje se stavak 5. 

koji glasi GODIŠNJA NAGRADA Općine Brod Moravice 

Članak 2. 

Godišnja nagrada Općine Brod Moravice je javno priznanje koje se može dodijeliti 

fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj 

osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine 

Brod Moravice kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom 

posljednje godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Brod Moravice“.  

 

KLASA: 061-01/17-01/01 

URBROJ: 2112-06-17-01-01 

Brod Moravice, 4.rujna 2017. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE 

Predsjednik:  

Branimir Svetličić,v.r. 
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