
 
KLASA.121-01/18-01/___ 

URBROJ:238/11-01/1-18-___                                       PRIJEDLOG, TOČKA 4. 

Jakovlje, __. lipnja 2018.         
 
 
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine broj 28/10), članka 31. Statuta općine Jakovlje (Službeni 
glasnik općine Jakovlje broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ___. sjednici 
održanoj dana ___. lipnja  2018.  godine donijelo je  
 

ODLUKU 

o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice i zamjenika općinske 

načelnice Općine Jakovlje 
 

Članak 1.  
 Ovom se Odlukom određuje plaća i druga prava općinske načelnice Općine Jakovlje 
koji svoju dužnost obnaša profesionalno i zamjenika općinske načelnice koji svoju dužnost 
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Članak 2.  
 Plaću općinske načelnice koja svoju dužnost obnaša profesionalno čini umnožak 
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Članak 3. 
 Koeficijent za obračun plaće općinske načelnice koja svoju dužnost obnaša 
profesionalno iznosi 3,60. 
 

Članak 4. 
 Osnovica za obračun plaće općinske načelnice i naknade zamjenika općinske 
načelnice utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika prema 
propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.  
 

Članak 5. 
 Koeficijent za obračun naknade za rad zamjenika općinske načelnice koji svoju 
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 0,80. 
 

Članak 6. 
 Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez 
zasnivanja radnog donosa, općinska načelnica i zamjenik općinske načelnice ostvaruju 
pravo na naknadu putnih troškova za izvršeni službeni put i dnevnicu za službeno 
putovanje te na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. 
 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa 
sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak koji su na snazi na dan isplate. 
 



 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. (prvog) dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Jakovlje. 
 

Članak 8. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i naknadama te 
ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Jakovlje 
(Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/15).   
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