
  Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 

8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 

 

 

Članak 1. 

 Plaću službenika, odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 

namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 

radnog staža, ukupno najviše 20 %.  

 

Članak 2. 

 Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

općine Bukovlje utvrđuje se Odlukom općinskog načelnika.  

 

Članak 3 

 Za obračun plaće službenika i namještenika, a prema složenosti poslova radnog mjesta, u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje primjenjuju se sljedeći koeficijenti: 

 

1.  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   –   2,60 

2.  Viši stručni suradnik                                  –   2,00 

3.  Viši referent za  uredsko poslovanje          –   1,95 

4.  Referent – komunalni redar                       –    1,8 

5.  Poslovna tajnica                                         –    1,7 

 

Članak 4. 

 Ostala materijalna prava i druga prava iz radnog odnosa službenici i namještenici u 

Jedinstvenom upravnom odjelu ostvaruju Pravilnikom kojeg utvrđuje općinski načelnik. 

 

Članak 5. 

 Rješenje o plaći i ostalim pravima iz radnog odnosa za pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela donosi općinski načelnik. 

 Rješenje o plaći i ostalim pravima iz radnog odnosa za službenike i namještenike 

Jedinstvenog upravnog odjela donosi pročelnik. 

 

Članak 6. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o plaći službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 8/18). 

 

Članak 7. 



 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije ", a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. godine, koja će biti 

isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/16 

URBROJ : 2178/25-02-21-1 

Bukovlje, 8. srpnja 2021. godine                                           

                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                               Mario Marić 

 

 

 


