
 

 

 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                    

                                                        

Na temelju članka 3.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 28/10) i članka 15. 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  

 

 

O D L U K U 

o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obnašaju svoju dužnost 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom propisuju se mjerila za određivanje plaće Općinske načelnice (dalje u tekstu: 

Općinski načelnik)  Općine Donji Kukuruzari i njezinih zamjenika (dalje u tekstu: dužnosnici)  

koji profesionalno obnašaju svoju dužnost. 

                

Članak 2. 

                                          

Plaća dužnosnika utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće s pripadajućim 

koeficijentom. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće državnih 

dužnosnika. 

 

Članak 3. 

 

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika utvrđuju se u sljedećim vrijednostima: 

 

 a) Općinski načelnik……………………………………………………………….. 2,40 

 b) zamjenik Općinskog načelnika…………………………………………………. 1,47 

            c) zamjenik Općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine…………….. 1,20  

 

Plaća dužnosnika obračunata umnoškom koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećava se 

za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

Članak 5. 

Pojedinačna rješenja o visini plaće Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, sukladno 

odredbama ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 



 

 

Članak 6. 

 

Sredstva za plaće Općinskog načelnika i njegovih zamjenika  osiguravaju se u Proračunu 

Općine Donji Kukuruzari. 

 

Članak 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje plaće 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji 

profesionalno obnašaju svoju dužnost („Službeni vjesnik“, broj: 23/13, 19/14, 55/15 i 24/17). 

 

Članak 8.               

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 

Donji Kukuruzari. 

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKO VIJEĆE               

                                                      

 

KLASA  : 120-02/17-01/02                  

URBROJ: 2176/07-1-17-2   

Donji Kukuruzari, 01. kolovoza 2017. godine 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                                        Stipo Šapina 

 

 

 


