
   
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 120-01/17-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-1 
Rokovci, 14. prosinca 2017. godine   

 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na prijedlog  
Općinskog načelnika, na 6. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Andrijaševci koji  svoju dužnost obavljaju 
profesionalno. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Plaću općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta 
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 
 Ako bi plaća općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove 
Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, općinskom načelniku se određuje plaća 
u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika koju posebnom odlukom 
propisuje Vlada Republike Hrvatske  

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun plaće iznose: 
1. za općinskog načelnika – 3,09 
2. za zamjenika općinskog načelnika – 2,62. 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

Članak 5. 
Osnovica za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke i koeficijenti za obračun plaće iz 

članka 4. ove Odluke primjenjuju se na obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika počevši s plaćom za mjesec siječanj 2018. godine, koja će biti isplaćena 
u mjesecu veljači 2018.godine. 

 
 

Članak 6. 
 Plaća u skladu s ovom Odlukom isplaćuje se unatrag jedanput mjesečno za prethodni 
mjesec. 
 

Članak 7. 
 Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obnašaju 
profesionalno osim prava na plaću i staž osiguranja te prava iz mirovinskog i zdravstvenog 
osiguranja imaju pravo na naknadu  stvarnih  materijalnih  troškova  nastalih  u  svezi  s 
obnašanjem dužnosti, a koja se odnose na putne i druge troškove u vezi s obnašanjem 
dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnica za službeno putovanje i ostalih troškova službenog 
putovanja), te  pravo na korištenje službenih mobitela i službenih vozila. 
 Visina naknade za putne i druge troškove nastale u vezi s obnašanjem dužnosti 
utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa sukladno propisima o porezu na dohodak, koji su na 
snazi na dan isplate. 
 

Članak 8. 
 Pojedinačna rješenja o visini plaće i o ostvarivanju drugih prava općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika utvrđenih Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.   

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

Članak 9. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i 
koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 8/15). 
 
 

Članak 10. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku"              
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 
 
 

Predsjednik  
Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
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