
        PRIJEDLOG 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 120-01/21-01/_____ 

URBROJ: 2176/18-02-21-1 

 

Topusko, ________. prosinca 2021. 

 

 

 

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

samoupravi («Narodne novine» broj 28/10.) i članka 31. stavka 1. podstavka 24. Statuta 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 34/09., 10/13., 48/13. - pročišćeni tekst, 16/14., 

36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.), Općinsko vijeće Općine Topusko, na prijedlog općinskog 

načelnika,  na 5. sjednici održanoj  ______ prosinca 2021. godine, donijelo je  

 

 

 

O D L U K U 

 

 o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

 Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko (u nastavku teksta: dužnosnici), 

te druga prava dužnosnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 

Članak 2. 

 

 Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

 

Članak 3. 

 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko. 

 

Članak 4. 

 

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose:  

 

- za obračun plaće općinskog načelnika   2,40 

- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika  1,35 

 



Članak 5. 

 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, ima pravo na naknadu stvarnih 

materijalnih troškova nastalih u vezi s obavljanjem dužnosti. 

 Naknadu troškova prijevoza i troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu 

(dnevnice, putni troškovi, troškovi noćenja), dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, 

ostvaruje u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, ima pravo na korištenje službenog 

automobila i službenog mobitela u vezi s obavljanjem dužnosti.  

Na druga prava, na koja dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo u 

skladu s pozitivnim propisima, primjenjuju se posebni propisi i opći akti Općine Topusko. 

 

Članak 6. 

 

 Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika za vrijeme profesionalnog 

obavljanja dužnosti donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko. 

  

Članak 7. 

 

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

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko  iz radnog odnosa 

(«Službeni vjesnik» broj 18/10., 47/13. i 39/15.). 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku», a stupa na snagu 1. siječnja 2022. 

godine. 

 

 

 

        PREDSJEDNICA 

 

                  Dijana Ščrbak, v. r.  

 

 

 

 

        

 


