
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PAŠMAN 
Općinsko vijeće 
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine 
Pašman“ broj: 1/18), Općinsko vijeće Općine Pašman, na 25 sjednici održanoj _. veljače 2020. 
godine, donosi 
 
 

O D L U K U  
o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Pašman 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog 
načelnika Općine Pašman i njegovog zamjenika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost 
obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.  
 

Članak 2. 
 Plaću dužnosnika Općine Pašman čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća 
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.  
 

Članak 4. 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika iznose:  
 

- za obračun plaće općinskog načelnika - 4,10 
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika     -3,5 

 
Članak 5. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje prava iz 
mirovinskog i zdravstvenog osiguranje, te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova 
nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnice za službeno putovanje, 
troškovi noćenja i svi drugi troškovi vezani za službeno putovanje), novčanu paušalnu naknadu 
za troškova prehrane u mjesečnom iznosu od 416,00 kuna,  drugi stvarni materijalni troškovi 
nastali u svezi obnašanja dužnosti, te pravo na naknadu za korištenje osobnog automobila u 
službene svrhe.  
 
 
 

Članak 6. 
 Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu 
iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti 
koji svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće kao i pravo na naknadu 
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti.  



 
Članak 7. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći i koeficijentima 
dužnosnika Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 3/18).  
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Pašman“. 
 
 
 

 
 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 
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