
 

 

 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                    

                                                        

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17), članka 3.  

Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 

28/10) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj: 15/13 i 51/14), 

Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj XVI. sjednici održanoj dana 27. lipnja 

2019. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o plaći i drugim pravima  

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  

Općine Donji Kukuruzari koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za određivanje plaće i drugih prava općinskog 

načelnika (dalje u tekstu: općinski načelnik)  Općine Donji Kukuruzari i njegovih zamjenika 

(dalje u tekstu: zamjenik općinskog načelnika) koji profesionalno obnašaju svoju dužnost, a 

koja nisu uređena Statutom i drugim općim aktima Općine Donji Kukuruzari. 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu 

li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.  

U smislu stavka 1. ovog članka, ovisno o spolu osobe, pri imenovanju istih, koristit će 

se odgovarajući naziv svakoga od njih. 

                

Članak 2.   

 

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti osnovica za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari. 

Za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost na 

koju su izabrani obnašaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, 

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

 

Članak 3. 

 

 Plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika isplaćuje se jednom 

mjesečno, za protekli mjesec, istodobno kada se obračunava i isplaćuje plaća službenicima i 

namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari.  

 



Članak 4. 

 

Koeficijenti za utvrđivanje plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 

dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno iznose: 

 

1. općinski načelnik         2,35 

2. zamjenik općinskog načelnika        1,38 

3. zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine        1,05 

Članak 5. 

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji  dužnost na koju su izabrani 

obnašaju profesionalno osim prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku 

profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnim Zakonom koji uređuje prava, obveze i 

odgovornosti lokalnih dužnosnika.  

 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost na koju su izabrani 

obnašaju profesionalno imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s 

obnašanjem dužnosti, i to dnevnica za službena putovanja, putnih troškova, troškova prijevoza 

s posla i na posao i troškove noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na 

službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, a za službena putovanja u 

inozemstvo ta korisnike državnog proračuna.  

 

Članak 6. 

 

Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika koji su tu dužnost obavljali 

profesionalno u posljednjih šest mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti, 

ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 

profesionalnog obavljanja tih dužnosti. 

Pravo na naknadu plaće, u smislu stavka 1. ovog članka, ostvaruje se mjesečno u visini 

prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih šest mjeseci prije prestanka 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika koji tu dužnost nisu obavljali 

profesionalno, nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja istih.  

Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se na teret Proračuna Općine Donji 

Kukuruzari. 

 

Članak 7. 

 

Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno, 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 8. 

 

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

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji 

profesionalno obnašaju svoju dužnost („Službeni vjesnik“,br. 33/17). 

 

Članak 9.               

 

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  : 120-03/19-01/02                

URBROJ: 2176/07-01-19-2 

Donji Kukuruzari, 26. lipnja 2019.  godine 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                                        Stipo Šapina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


