
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09, 7/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana 04. veljače 2016. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
O PLAĆI, NAKNADI I OSTALIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA 

OPĆINE CEROVLJE 
 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom utvrđuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Općinskog 
načelnika Općine Cerovlje i zamjenika Općinskog načelnika Općine Cerovlje (u daljnjem 
tekstu: dužnosnici), za slučaj kada bi dužnost obavljali profesionalno, kao i visina 
naknade za rad u slučaju da dužnosti na koje su izabrani obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 Ovom odlukom uređuju se i druga prava dužnosnika iz radnog odnosa. 

Članak 2. 
 Plaću dužnosnika Općine Cerovlje 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 utvrđuje se u visini osnovice za izračun 
plaća državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih 
dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika, odnosno naknade za rad dužnosnika 
utvrđuju se ovisno o tome da li se dužnost obavlja profesionalno ili bez zasnivanja 
radnog odnosa (volonterski). 
 Za dužnosnike koji dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju se koeficijenti kako 
slijedi: 

- za obračun plaće Općinskog načelnika – 3,4 
- za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika – 2,4 

 
Za dužnosnike koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuju se 

koeficijenti kako slijedi: 
- za obračun naknade Općinskog načelnika – 1,8 
- za obračun naknade zamjenika Općinskog načelnika – 0,9 . 

 
Članak 5. 

 Naknada za rad dužnosnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, 
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. 
 
 
 
 



Članak 6. 
 Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnik ima pravo na naknadu stvarnih 
materijalnih troškova u vezi s obnašanjem svoje dužnosti. 
 Prava iz stavka 1. ovog članka odnose se na naknadu dnevnica za službena 
putovanja, naknadu troškova prijevoza, korištenje službenog vozila i službenog 
mobilnog telefona, kao i druga prava sukladno Pravilniku o porezu na dohodak i općim 
aktima koji se primjenjuju i na ostale službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Cerovlje. 
  

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i 
koeficijentu za obračun plaće i naknade dužnosnika Općine Cerovlje, KLASA: 121-01/10-
01/02, URBROJ: 2163/06-02-02-10-1, od dana 26. svibnja 2010. godine i Odluka o 
izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće i naknade dužnosnika Općine 
Cerovlje, KLASA: 121-01/15-01/05, URBROJ: 2163/06-02-02-15-1, od dana 30. srpnja 
2015. godine.  
 

Članak 8. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi“, 
a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj, koja će biti isplaćena u mjesecu 
veljači 2016. godine.  
 
 
 
KLASA:  121-01/16-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-16-2 
Cerovlje,  04. veljače 2016.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Jurada, v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


