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__________________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni 

urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 
 

Na temelju čl. 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11), čl. 50. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik 

Općine Marina  br. 11/14, 20/15) Općinski načelnik donosi 
   

ODLUKU 

o iznosu naknade za rad mentora 

koji prati rad vježbenika 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad mentora koji prati rad vježbenika  u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, osposobljavaju ih za obavljanje poslova praktičnim 
radom i učenjem po utvrđenom programu, daju im potrebne upute i smjernice za rad, te im pomažu 

u pripremi državnog stručnog ispita. 
 

Članak 2. 
Utvrđuje se naknada za rad mentora koji za vrijeme trajanja vježbeničkog staža prate rad 

vježbenika, daju im potrebne upute i smjernice za rad u iznosu od 10% bruto plaće službenika i 

isplaćuje se mjesečno prilikom obračuna plaće za vrijeme trajanja vježbeničkog staža. 
 

Članak 3. 

U slučaju promjene mentora tijekom razdoblja vježbeničkog staža, naknada za mentorstvo  
isplaćivati će mentorima sukladno vremenu obavljanja mentorstva. 

 
Članak 4. 

Mentor može istovremeno pratiti rad najviše dva vježbenika. 

 
Članak 5. 

Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju prava na naknadu iz čl. 2. ove Odluke donosi 
pročelnik upravnog odjela za službenika  koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik ili 
polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i općinski načelnik kada je mentor 

pročelnik. 
 

Članka 6. 
Ova Odluka primjenjuje se i na mentore osoba s kojima Općina Marina ima sklopljene 

ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Marina. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Marina. 
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