
 

   

                                  T o č k a   5.  

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 120-01/13-01/ 

URBROJ: 2197/04-03-13-1 

Sveti Križ Začretje, 05.12.2013. 

 

        PREDSJEDNIKU 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

PREDMET: Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke 

  o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

  i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

   (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 Općinsko vijeće je na 8. sjednici dana 10.06.2010. godine donijelo Odluku o plaći i drugim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Budući da je 

prijedlogom proračuna Općine za 2014. godinu predviđeno smanjenje plaća službenika i 

namještenika Općine te djelatnika Općinske knjižnice i čitaonice u iznosu od 4 %, a istovremeno je 

predviđeno smanjenje plaće općinskog načelnika za 10 % potrebno je izmijeniti Odluku o plaći i 

drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa na način 

da se koeficijenti za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika usklade sa predloženim 

smanjenjem. 

 Za smanjenje plaća službenika i namještenika Općine nije potrebno vršiti korekciju 

koeficijenata za obračun plaće, već će se Odlukom načelnika smanjiti osnovica za obračun plaće. 

 Predlažem Općinskom vijeću da donese navedeni akt u predloženom tekstu. 

 

 

OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA: 

 Za provođenje ove Odluke sredstva će se osigurati donošenjem Proračuna Općine Sveti 

Križ Začretje za 2014. godinu.  

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

           Marko Kos, dipl.oec. 
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                                 PRIJEDLOG 

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 120-01/13-01/ 

URBROJ: 2197/04-01-13- 

Sveti Križ Začretje, _________2013. 

 

 

 Na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine 

Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće 

Općine Sveti Križ Začrejte na _____. sjednici održanoj _________ 2013. godine donijelo je 

 

 

 

O D L U K U  

o Izmjeni  Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa 

 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz 

radnog odnosa („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/10) članak 4. mijenja se i 

glasi: 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose: 

- za obračun plaće općinskog načelnika   4,09 

- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika 3,47 

 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Stjepan Ciglenečki 
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