
Na temelju članka 3.,4.,9. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine „  broj 28/10.) i članka 30. Statuta  Općine Gundinci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 09/13), Općinsko vijeće Općine 

Gundinci, na prijedlog Općinskog načelnika  na 02.  sjednici, održanoj dana 08. svibnja 2015. 

godine, donosi  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća  

Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, službenika i namještenika  

u općinskoj upravi Općine Gundinci 

 

Članak 1.  

 U Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun plaća Općinskog načelnika i 

zamjenika načelnika, službenika i namještenika u općinskoj upravi Općine Gundinci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  broj 14/2010.) članak 3. mijenja se i glasi:  

 „Općinskom načelniku koji profesionalno obavlja dužnost u općinskoj upravi Općine 

Gundinci utvrđuje se koeficijent 2,80. 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika određuje se u visini osnovice za obračun plaće 

državnih dužnosnika, sukladno propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih 

dužnosnika. 

 Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u općinskoj upravi općine 

Gundinci određuje se se u visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i 

namještenika  i iznosi 5.108,84 kn. 

 Osim prava na plaću, dužnosnici ostvaruju pravo i na ostala materijalna i druga prava 

iz radnog odnosa u skladu s općim aktima Općine.  

Naknada za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 

radnog odnosa može iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 

odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun 

plaća. „ 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi:  

„Pojedinačna rješenja o visini plaće ili naknade te o ostvarivanju drugih prava 

dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.“ 

Članak 3.  

Članak 5. mijenja se i glasi:  

„Pojedinačni koeficijent određuje se na temelju složenosti, odgovornosti i uvjeta rada 

na pojedinom radnom mjestu, potrebnog znanja i iskustva za obavljanje tog posla, složenosti 



predmeta rada i sredstava za rad, te vrednovanja uvjeta i složenosti oranizacije i tehnologije 

rada.  

Koeficijent složenosti poslova za radna mjesta u tijelima općinske uprave Općine Gundinci 

su: 

 - Administrativni tajnik – 1,25 

 

Članak 4.  

Odredbe ove odluke primjenjuju se na plaću dužnosnika, službenika i namještenika u 

općinskoj upravi Općine Gundinci za plaću koja se odnosi na mjesec travanj, a isplaćuje se u 

svibnju 2015. godine. 

Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 
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Gundinci, 08. svibnja 2015.g.                    Marija Kadić 

 

 

 

 

 

 


