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TOČKA 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 

dužnosnika i utvrđivanju naknade za rad članova općinskog 

vijeća i članova savjeta načelnika Općine Čavle 



Obrazloženje 
 

Temelj za donošenje ove Odluke je članak 35. 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, 98/19) te članak 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 
27/15 12/18 i 41/18). 
 
Odlukom o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
Općine Čavle (SN PGŽ 21/10, 13/14 i 27/15) člankom 4. utvrđena je osnovica za obračun plaće 
dužnosnika u iznosu od 3.530,00 kn. 
 
Odlukom o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGŽ 36/17) člankom 
3. određeno je da članovi savjeta općinskog načelnika imaju pravo na bruto mjesečnu naknadu u visini 
od 1.730,00 kn. 
 
Odlukom o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća Općine Čavle (SN PGŽ 13/14 i SN OČ 11/19) člankom 3. utvrđena je mjesečna bruto naknada 
predsjedniku Općinskog vijeća u visini od 3.450,00 kn, potpredsjedniku Općinskog vijeća u visini 
1.730,00 kn, vijećnicima Općinskog vijeća u visini od  1.230,00 kn te članovima radnih tijela Općinskog 
vijeća u visini od 250,00 kn po održanoj sjednici. 
 
Zbog pojave okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, a radi smanjenja opterećenja proračuna 
Općine Čavle, predlaže se da se za period od svibnja do srpnja umanje osnovice za obračun naznačenih 
bruto iznosa osnovice plaće odnosno naknada za 20%. 
 
Na taj način ostvarila bi se ušteda u proračunu Općine Čavle od cca 33.000,00 kn. 
 
Slijedom navedenog upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju 
osnovice za obračun plaća dužnosnika i utvrđivanju naknade za rad članova općinskog vijeća i 
članovima savjeta načelnika Općine Čavle. 
  



Na temelju članka 35. 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, 98/19), 
članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15 12/18 i 41/18), 
Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici ___. svibnja 2020. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKA  
O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA DUŽNOSNIKA i UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD 

ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA I ČLANOVA SAVJETA NAČELNIKA OPĆINE ČAVLE 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaća dužnosnika i naknade za rad članova općinskog 
vijeća i članovima savjeta načelnika Općine Čavle za svibanj, lipanj i srpanj 2020.g. i to: 
 
- osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u iznosu od: 2.824,00 kn; 

- mjesečni bruto iznos naknade za rad Savjeta općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu od: 1.384,00 

kn; 

- mjesečna bruto naknada predsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se u visini od 2.760,00 kn,  

- mjesečna bruto naknada potpredsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se visini 1.384,00 kn; 

- mjesečna bruto naknada vijećnicima Općinskog vijeća utvrđuje se u visini od  984,00 kn;   

- bruto naknada radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuje se u visini od 200,00 kn po održanoj sjednici. 

 
 

Članak 2. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke privremeno se obustavlja primjena: 
- članka 4. stavka 1. Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGŽ 21/10, 13/14 i 27/15),  
- članka 3. Odluke o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGŽ 36/17) i 
- članka 3. stavka 1. Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih 
tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN PGŽ 13/14 i SN OČ 11/19)  
 
od 1. lipnja do 31. srpnja 2020.g., odnosno za isplatu plaće i naknada za svibanj, lipanj i srpanj 2020.g.  

 
Članak 3.  

 
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a primjenjuje se od 1. lipnja 2020.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

Klasa:  
Urbroj:  
 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika i 

utvrđivanju naknade za rad članova općinskog vijeća i članova 

savjeta načelnika Općine Čavle 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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