
                                                  

                   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:120-02/19-01/01 

URBROJ: 2186-017/19-01 

Maruševec, 30. svibnja 2019.                                                                              

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka  31. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik 

Varaždinske županije» broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18)  Općinsko vijeće  Općine Maruševec 

na  16.  sjednici održanoj  30. svibnja  2019. godine,  donosi 

 

 

ODLUKU 

o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Maruševec  

 

 

Članak 1. 

           Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Maruševec (u daljnjem tekstu: općinski 

dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno, te  njihova druga prava iz radnog odnosa.  

 

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 %. 

 

                                                                    Članak 3. 

            Koeficijenti za obračun plaće iznose: 

            -  za općinskog načelnika                       2,20 

            -  za zamjenika općinskog načelnika      1,85 

    

Članak 4. 

            Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika   

iznosi   5.325,00    kuna bruto. 

 

Članak 5. 

            Općinskim dužnosnicima kada odlaze na službeni put za potrebe Općine pripada 

naknada stvarnih prijevoznih troškova i troškova noćenja, te dnevnice za službeno putovanje 

u visini neoporezivog iznosa propisanog odredbama Zakona o porezu na dohodak. 

            Općinskim dužnosnicima pripada i naknada troškova prijevoza na posao i s posla u 

visini cijene mjesečne karte javnog autobusnog prijevoznika koju isti primjenjuje za relaciju 

javnog prijevoza od mjesta stanovanja pojedinog općinskog dužnosnika do mjesta rada, a  



 

 

 

 

ukoliko je mjesto stanovanja općinskog dužnosnika isto mjestu rada, pripada mu naknada 

troškova prijevoza na posao i s posla u visini cijene mjesečne karte javnog autobusnog 

prijevoznika za međumjesni promet.  

 

 

Članak 6. 

           Rješenja o određivanju plaće i drugih prava iz radnog odnosa općinskom načelniku i 

zamjeniku općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Maruševec. 

 

Članak 7. 

           Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima 

općinskog načelnika iz radnog odnosa  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  84/17). 

 

 

 

Članak 8. 

           Ova Odluka stupa na  snagu prvog dana  nakon objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

 

 

 

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                   Josip Špoljar, oec. 

 

 

 

 

 

 

 


