REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/8
URBROJ: 2135-03-01/21-13
Tuhelj, 06.07.2021.
Na temelju članka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj, na
svojoj 1. sjednici održanoj 6. srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
O plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog
načelnika Općine Tuhelj te druga prava iz radnog odnosa koji tu dužnost obavlja profesionalno,
odnosno uz zasnivanje radnog odnosa.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno uz
zasnivanje radnog odnosa određuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika,
prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 3.
Mjesečna plaća za rad općinskog načelnika utvrđuje se umnoškom koeficijenta 2,92 i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, koja je u primjeni u vrijeme isplate, prema
propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, uvećano za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 4.
Pojedinačno Rješenje o visini mjesečne plaće za rad općinskog načelnika utvrđene
prema odredbama ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima, osim prava na plaću, pravo na
staž osiguranja i ostvaruje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Općinski načelnik ne ostvaruje pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi
s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno
putovanje).
Članak 6.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, općinski načelnik kao dužnosnik ima pravo na korištenje
službenog automobila i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Tuhelj za službene potrebe,
sukladno aktima Općine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenta
i osnovice za obračun naknade općinskog načelnika i zamjenice načelnika (KLASA: 02105/17-01/7, URBROJ: 2135-03/17-01/6) od 27. lipnja 2017. godine.
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