REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BELICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-03/21-01/1
URBROJ: 2109/3-02-21-01
Belica, 11.11.2021.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Belica (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Belica na prijedlog općinskog
načelnika na 4. sjednici održanoj dana 11.11.2021. donosi

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE I NAKNADA,
TE OSTALIH PRAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BELICA
KADA DUŽNOST OBAVLJA PROFESIONALNO
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskom
načelniku u Općini Belica te uređuju druga prava općinskog načelnika kada dužnost obavlja
profesionalno.
Članak 2.
Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 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 općinskog načelnika utvrđuje se u visini osnovice koju
odredi Vlada Republike Hrvatske za obračun plaća državnih dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijent složenosti poslova za obračun plaće općinskom načelniku iznosi 3,20,a isti
se primjenjuje od 1. siječnja 2022.
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Članak 5.
Općinski načelnik Općine Belica za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju
je izabran ostvaruje pravo na plaću, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž
osiguranja.
Članak 6.
Pojedinačno rješenje o visini plaće općinskom načelniku Općine Belica donosi
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Belica.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
Članak 7.
Osoba iz članka 5. ove Odluke, koja je dužnost obavljala profesionalno posljednjih 6
mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti
ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku
profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja joj je isplaćivana za
vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Osoba iz članka 6. ove Odluke, koja je dužnost obavljala profesionalno manje od 6
mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž
osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti
koliko je dužnost obavljala profesionalno i to u visini prosječne plaće koja joj je isplaćivana za
vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se na teret proračuna Općine Belica.“
Članak 8.
Kada svoju dužnost obavlja profesionalno općinski načelnik za nazočnost sjednicama
Općinskog vijeća ili radnih tijela nema pravo na naknadu.
Također, osoba iz stavka 1. ovog članka za vrijeme trajanja mandata ne podliježe
obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom vremenu, te nema pravo na godišnji odmor,
otpremnine, jubilarne i ostale nagrade, odnosno dodatke na plaću.
Članak 9.
Općinskom načelniku Općine Belica ostvarivanje prava prije isteka roka iz članka 7. ove
Odluke prestaje:
2



na vlastiti zahtjev,



zapošljavanjem,



umirovljenjem ili



izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice i
koeficijenta za obračun plaće i naknada, te ostalih prava općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost obavljaju profesionalno („Službeni glasnik
Međimurske županije“, broj 11/17) i Izmjene Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun
plaće i naknada, te ostalih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Belica kada dužnost obavljaju profesionalno („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj
13/17).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u listu „Službeni glasnik
Međimurske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Petar Janušić
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