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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj dana 25. studenog 2016.
godine, na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 28/10) i članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine
Poličnik br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi
ODLUKU
o plaći, naknadi i ostalim pravima dužnosnika Općine Poličnik
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće, naknada za rad
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta:dužnosnici) koji
dužnost obavljaju profesionalno, visina nakade za rad dužnosnika koji dužnost obavljaju
volonterski, te druga prava dužnosnika u obnašanju 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%. Ako bi umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove
Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u
najvišem iznosu dopuštenom Zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća državnih
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika koja je
na snazi u trenutku isplate plaće.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika su:
- općinski načelnik: koeficijent 4,20
- zamjenik općinskog načelnika: koeficijent 3,57
Članak 5.
Ukoliko Općina Poličnik kao krajnji korisnik ostvari pomoć iz državnog proračuna, razdjela
Ministarstva financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija,
pomoći Europske unije u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja,
plaća općinskog načelnika isplaćuje se umanjena za 20%.
Članak 5.
Ukoliko dužnosnici Općine Poličnik svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
(volontersko obnašanje dužnosti) tada im pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti i
to:
- naknada općinskog načelnika 4.000,00 kn neto u iznosu mjesečno
- naknada zamjenika općinskog načelnika 3.500,00 kn neto u iznosu mjesečno
Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu
iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti
koji svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 6.
Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje
naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za djecu,

plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane
blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.
Članak 7.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i na upotrebu službenog
automobila 24 (dvadeset četiri) sata dnevno.
Dužnosnici koji ne koriste službeni automobil imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u
visini stvarnih troškova.
Članak 8.
U slučaju kada se službeni automobil koristi za službeno putovanje izvan županije korištenje
se odobrava putem putnog naloga.
Za vrijeme korištenja službenog automobila svi dužnosnici obvezni su voditi Evidenciju o
korištenju službenog automobila, a koja sadrži: nadnevak izdavanja, ime i prezime
dužnosnika koji je korisnik službenog automobila, mjesto u koje dužnosnik putuje, nadnevak i
vrijeme kretanja na put s početnom kilometražom, nadnevak i vrijeme povratka s puta s
završnom kilometražom, podatke o oštećenjima i nedostacima na službenom automobilu te
potpis dužnosnika koji je koristio službeni automobil.
Brigu o tehničkoj ispravnosti i nadzor korištenja službenih automobila vodi nadležno upravno
tijelo.
Članak 9.
Dnevnica za službena putovanja u zemlji se isplaćuje u visini neoporezive svote određene
Pravilnikom o porezu na dohodak.
Dnevnica za službena putovanja u inozemstvo se isplaćuje do iznosa i pod uvjetom utvrđenim
propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Članak 10.
Dužnosnici imaju pravo na korištenje mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu
Općine Poličnik za službene potrebe.
Članak 11.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, naknade i ostalim pravima dužnosnika, utvrđenih ovom
Odlukom, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima
načelnika i zamjenika načelnika Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br.
05/10), Odluka o izmjeni i dopuni odluke o plaći, naknadi i drugim pravima načelnika i
zamjenika načelnika Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 10/10), Odluka o
izmjeni i dopuni odluke o plaći, naknadi i drugim pravima načelnika i zamjenika Općine
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 05/14) i Odluka o pravima dužnosnika u Općini
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 12/15).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.
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