
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10.  Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), te članka 15. Statuta 

Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj: 15/13 i 51/14) Općinsko vijeće Općine 

Donji Kukuruzari, na prijedlog Općinske načelnice, na svojoj VI. sjednici održanoj dana 09. 

ožujak 2022. godine donijelo je 

 

Odluku o mjerilima i kriterijima za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i propisuju kriteriji za utvrđivanje plaća i drugih 

naknada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari. 

 

Članak 2. 

  Izrazi koji se koriste o ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira ne 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 odlučivanju o pravima, 

obvezama i odgovornostima tih osoba, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, 

nazivu njihovih radnih mjesta i slično navodi se rod koji odgovara spolu te osobe. 

 

Članak 3. 

Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Donji Kukuruzari utvrđuju se u sljedećim vrijednostima: 

 

Pročelnik…………………………………………………………………………………  1,25 

Viši stručni referent za poljoprivredu i gospodarstvo………….………………………..   1,05 

Administrativni referent………………………………………………………………….  1,04 

Računovodstveni referent………………………………………………………………...  1,04 

Komunalni redar....…………………………………………………………………....….  1,04 

 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o mjerilima i kriterijima 

za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji 

Kukuruzari („Službeni vjesnik“, br. 43/19) i 1. Izmjene i dopune Odluke o mjerilima i 

kriterijima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Donji Kukuruzari  („Službeni vjesnik“, br. 83/21) 



 

Članak 5. 

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  : 120-03/22-01/01  

URBROJ: 2176/07-01-22-2 

Donji Kukuruzari, 09. ožujka 2022. godine 

 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća 

                 

                                                                                            

                                                                                                        Stipo Šapina 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


