
 

PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine, broj: 28/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec 

(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), na prijedlog načelnika 

Općine Donji Kraljevec, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na    . sjednici, održanoj 

dana       2019. godine, donijelo je slijedeću: 

 

ODLUKU o izmjeni 

Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec 

 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika 

Općine Donji Kraljevec  (KLASA:021-05/18-01/30,URBROJ:2109-06-18-01 od dana 

21.11.2018.) i glasi: 

 

„Zamjeniku načelnika Općine Donji Kraljevec koji dužnost obavlja bez zasnivanja 

radnog odnosa određuje se pravo na naknadu za rad u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna 

neto.“ 

 

Članak 2.  

Ovom Odlukom ukida se članak 3. Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika 

Općine Donji Kraljevec (KLASA:021-05/18-01/30,URBROJ:2109-06-18-01 od dana 

21.11.2018.).  

Ostale odredbe Odluke navedene u stavku 1. ovog članka ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

Ova izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

 

 

 

Klasa:021-05/19-01/ 

Ur.broj:2109-06-19-01 

D. Kraljevec,    .2019.godine 

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

         Zoran Strahija 

 

 

 

 

 

 



I Pravni temelj: 

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 

28/10, u daljnjem tekstu: Zakon)  

 
II Obrazloženje: 

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je na 12. sjednici održanoj dana 

21.11.2018.godine donijelo Odluku o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Donji 

Kraljevec sukladno kojoj je zamjenik načelnika Općine Donji Kraljevec ostvario pravo na 

naknadu za rad u visini od 5.000,00 kuna neto koja će se isplaćivati u jednokratnom iznosu u 

mjesecu prosincu tekuće godine. 

Pitanje određenja isplate naknade za rad zamjeniku načelnika Općine Donji Kraljevec 

potrebno je najprije sagledati u odnosu na članke 4. i 5. Zakona, kojima su mjerila za obračun 

plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika određena u mjesečnim iznosima, obzirom da 

se osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze 

i prava državnih dužnosnika, određuje u mjesečnom iznosu.  

Nadalje, odredbom članka 6. stavak 1. Zakona određena su mjerila za određivanje 

visine iznosa naknade za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika, koji dužnost 

obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, na način da su najviši dopušteni iznosi naknada za 

rad stavljeni u korelaciju s umnoškom određenog koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg 

nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće, odnosno 

najviše do 50% umnoška.   

Također, pitanje određenja isplate naknade za rad potrebno je sagledati i u odnosu s 

odredbama članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17), kojima se propisuje ovlaštenje općinskog načelnika i njegovog zamjenika da 

odluče hoće li dužnost obavljati profesionalno te ovlaštenje da promijene način obavljanja 

dužnosti tijekom mandata. 

 

III Zaključak: 

  Analogno navedenom, zaključuje se da je potrebno naknadu za rad zamjeniku 

načelnika Općine Donji Kraljevec, koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, 

odrediti u mjesečnim iznosima, kako bi se ista mogla usporediti s umnoškom koeficijenta i 

osnovice za obračun plaće, kao i odrediti mjesečnu isplatu predmetne naknade. 

  


