Na temelju članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine¨ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine¨ broj 28/10) i članka 30. stavak 1.
toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije¨ broj 10/09,
09/10, 05/11, 03/13 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Promina na 14. sjednici održanoj 15.
prosinca 2015. godine donosi
ODLUKU
o plaći i naknadama, te ostalim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Promina
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Promina (u nastavku teksta:
dužnosnici) kojima se sredstva za plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu Općine
Promina.
Općinski načelnik odnosno zamjenik načelnika koji dužnost obavlja profesionalno, za
vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje plaću kao i druga prava iz rada, te prava
iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u
radni staž.
Općinski načelnik odnosno zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavlja
volonterski, nema pravo na plaću već na naknadu za rad.
Članak 2.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, a ukupno najviše 20%.
Osnovica za obračun plaće sukladno stavku 1. ovog članka određuje se u visini
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju prava i
obveze državnih dužnosnika.
Članak 3.
Plaća općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne može iznositi više od
umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, sukladno važećoj
odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do
85% koeficijenta općinskog načelnika.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose :
- općinskog načelnika.......................................2,50
- zamjenika općinskog načelnika.....................2,00
Članak 5.

Naknada za rad općinskog načelnika odnosno zamjenika općinskog načelnika koji
dužnost obavlja volonterski iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg
nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno iz članka 4. ove Odluke i osnovice za
obračun plaće iz članka 2. st.2. ove Odluke.
Članak 6.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, neovisno o tome da li je obavljaju profesionalno ili
volonterski, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika ne podliježu obvezi prisutnosti
na radu u propisanom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja
izostanka s rada, a za vrijeme odsutnosti ostvaruju pravo na plaću iz članka 2. odnosno
naknadu iz članka 5. ove Odluke.
Članak 7.
Dužnosnicima se ne utvrđuje pravo na godišnji odmor, na plaćeni i neplaćeni dopust,
regres, jubilarnu nagradu, otpremninu ni druga materijalna prava iz radnog odnosa, niti imaju
pravo na naknadu s osnove navedenih materijalnih prava koja pripadaju službenicima i
namještenicima.
Dužnosnicima ne pripada pravo na bilo kakve dodatke na plaću, osim uvećanja od
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 8.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu u vezi
s obavljanjem dužnosti (dnevnica, troškovi prijevoza i ostali troškovi službenog puta), pravo
na korištenje službenog vozila, kao i druga prava koja se utvrđuju posebnim aktom.
Visina naknade za putne troškove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini
neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak koji je na snazi na dan isplate.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice i
koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 04/12 i 08/13).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije¨.
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