
Temeljem članka 9. stavak 2.  Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 28/10) te članka 47. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik 
Međimurske županije 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18), Općinski načelnik dana 20. 09. 2019. 
godine, donosi  

 
ODLUKU 

o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje se sukladno radnom 
mjestu koje je određeno Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Sveti Martin na Muri (KLASA:023-01/19-01/06, URBROJ: 2109-17/19-01/01 od 20.09.2019.). 
 

Članak 2. 
       Za razdoblje od 01.09.2019. godine pa na dalje, osnovica za obračun plaće službenika 

jednaka je 80% osnovice koju odredi Vlada Republike za obračun plaća državnim službenicima 

i namještenicima, a koja je utvrđena u visini od 5.695,87 kuna bruto (NN, br. 2/2019),počevši 

s plaćom za mjesec rujan 2019.godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine 

i to za radno mjesto:  

-  I. kategorije, glavni rukovoditelj – pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela, 

-  I. kategorije, rukovoditelj II. razine - tajnik/ica općine. 

 

       Za razdoblje od 01.09.2019. godine pa na dalje, osnovica za obračun plaće službenika 

jednaka je 70% osnovice koju odredi Vlada Republike za obračun plaća državnim službenicima 

i namještenicima, a koja je utvrđena u visini od 5.695,87 kuna bruto (NN, br. 2/2019),počevši 

s plaćom za mjesec rujan 2019.godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine 

i to za radno mjesto:  

-  III. kategorije – referent za financije i proračun 

 

      Za razdoblje od 01.09.2019. pa na dalje, osnovica za obračun plaće službenika i 

namještenika jednaka je 58% osnovice koju odredi Vlada Republike Hrvatske za obračun plaća 

državnim službenicima i namještenicima, a koja je utvrđena u visini od 5.695,87 kuna (NN, br. 

2/2019),počevši s plaćom za mjesec rujan 2019.godine koja će biti isplaćena u mjesecu 

listopadu 2019. godine i to za radno mjesto:  

-   III. kategorije - referent za opće i upravne poslove, te društvene i komunalne djelatnosti, 

-  III. kategorije – komunalni redar,  

 -  IV. kategorije – komunalni radnik, 

 -  IV. kategorije – spremačica. 



 

Članak 3. 

      Visina osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Sveti Martin na Muri biti će usklađivana s promjenama osnovice koje odredi Vlada RH 

za obračun državnih namještenika i službenika. 

 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“ . 

 
                                                         Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun 

plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri 

(„Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2018.) 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 

 
KLASA: 120-01/19-01/01 
URBROJ: 2109-17/19-01/01 
SVETI MARTIN NA MURI, 20. 09. 2019. 
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                      OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 
 
                                                                                                   Dražen CRNČEC 
 


