REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 28/10), i članka 15. i 23. Statuta Općine Donji
Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj: 15/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na
prijedlog Općinske načelnice, na svojoj IV. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2017.
godine donijelo je
ODLUKU
o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja članova Općinskog vijeća
i službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i propisuju kriteriji za utvrđivanje plaća i drugih
naknada službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, članova
Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari.
Članak 2.
Sredstva za plaće i druga primanja službenika
osiguravaju se u Proračunu Općine Donji Kukuruzari.

te članova Općinskog vijeća

Visina plaće i drugih naknada utvrđena je sukladno složenosti, opsegu i odgovornosti
poslova koje pojedini službenik obavlja.
Članak 3.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koji
su raspoređeni i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog
staža, a najviše 20%.
Članak 4.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Donji Kukuruzari utvrđuju se u sljedećim vrijednostima:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela……………………………………………… 1,25
Viši stručni referent za poljoprivredu i gospodarstvo……………………… ……….. 0,970
Računovodstveni referent………………………………… ………………………….0,824
Administrativni referent…………………………………………………………….. 0,824
Pomoćni knjižničar…………………………………………………………………. 0,824

Članak 5.
Obračun plaće za službenike Jedinstvenog upravnog odjela na temelju koeficijenata
utvrđenih člankom 1. ove Odluke započet će od obračuna plaće za mjesec kolovoz 2017.
godine, koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2017. godine.
Članak 6.
Osnovica za obračun plaća i naknada službenicima po ovoj Odluci je osnovica koja
služi za obračun plaća državnih službenika i namještenika.
Rješenje o visini plaće pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski
načelnik, a za službenike Jedinstvenog upravnog odjela rješenja donosi Pročelnik prema
utvrđenoj odluci Općinskog vijeća o visini koeficijenta složenosti poslova za pojedino radno
mjesto.
Članak 7.
Vijećnici koji sudjeluju na sjednicama Općinskog vijeća imaju pravo na mjesečnu
naknadu u iznosu od 400,00 kuna neto. Vijećnici koji neopravdano izostanu s tri (3) sjednice
Općinskog vijeća gube pravo na mjesečnu naknadu.
Članak 8.

-

Predsjednik i potpredsjednici vijeća nemaju pravo na naknadu iz članka 7. ove Odluke,
ali za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na mjesečnu naknadu i to:
Predsjednik Općinskog vijeća u visini od 1.300,00 kn mjesečno neto,
Potpredsjednik iz reda predstavničke većine u visini od 1.250,00 kn mjesečno neto,
Potpredsjednik iz reda predstavničke manjine - u visini od 1.050,00 kn mjesečno neto.
Članak 9.
Članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari imaju pravo
na naknadu za svaku sjednicu matičnog radnog tijela u iznosu od 100,00 kuna neto.
Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na Predsjednika i
Potpredsjednike Općinskog vijeća, koji su također članovi nekih stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari.
Članak 10.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na naknadu troškova prijevoza
dolaska i odlaska na posao u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prijevozom.
Članak 11.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na isplatu naknade za korištenje
godišnjeg odmora.

Iznos naknade utvrđuje se u visini od 1.250,00 kuna neto ponaosob i isplaćuje se prije
korištenja godišnjeg odmora, zajedno sa plaćom za tekući mjesec.
Članak 12.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na isplatu jednokratnog dodatka
na plaću, „božićnice“ u visini od 1.250,00 kuna neto ponaosob i isplaćuje se do 15. prosinca
tekuće godine.
Članak 13.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na isplatu dara za djecu
prigodom Sv. Nikole u visini od 500,00 kuna neto za svako dijete, a isti se isplaćuje zajedno
sa plaćom za mjesec studeni tekuće godine.
Članak 14.
Osim naknada reguliranih člancima 10. – 13. ove Odluke, službenici Jedinstvenog
upravnog odjela imaju pravo na otpremnine (u visini od 3.326,00 kuna neto), pomoć u slučaju
smrti ( jednokratno u visini od 3.326,00 kuna neto), pomoć u slučaju neprekinutog bolovanja
dužeg od 90 dana (jednokratno u iznosu od 3.326,00 kuna neto), naknade za troškove
službenog putovanja i dnevnice (jednokratno u iznosu od 170,00 kuna neto).
Članak 15.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na isplatu jubilarnih nagrada za
godine uspješnog rada i to za svakih navršenih pet godina rada u visini koju utvrdi Općinsko
vijeće posebnom odlukom, a koja ne može biti manja od zakonski određene visine minimalne
jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna neto.
Članak 16.
Na sva ostala prava službenika koja nisu uređena ovom Odlukom, a u vezi su sa gore
navedenim pravima istih, regulirati će se Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 28/10) i Kolektivnim
ugovorom za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj: 104/13, 150/13,
153/13, 71/16, 123/16).
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje
plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“,
broj: 19/09, 32/09, 8/10, 42/11, 44/11, 44/12, 23/13, 19/14 i 19/16 i 24/17).

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Općine Donji Kukuruzari.
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OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA : 120-02/17-01/01
URBROJ: 2176/07-01-17-2
Donji Kukuruzari, 01. kolovoza 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
________________________
Stipo Šapina

