
 Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće na svojoj 10. 

sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine, donosi  

ODLUKU 

o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Bukovlje 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i ostalih prava općinskog načelnika 

Općine Bukovlje (u nastavku teksta: općinskog načelnika), kojem se sredstva za plaće i druga 

prava osiguravaju u Proračunu Općine Bukovlje. 

Članak 2. 

 Plaću općinskog načelnika Općine Bukovlje čini umnožak koeficijenta i osnovice za 

obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 

20%. 

 Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno, odnosno uz zasnivanje radnog 

odnosa, ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava 

mu se u staž osiguranja. 

 

Članak 3. 

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u visini osnovice utvrđene 

za obračun plaće državnih dužnosnika, koja je temeljem Odluke o visini osnovice za obračun 

plaće državnih dužnosnika, na snazi u trenutku isplate plaće. 

Članak 4. 

Plaća općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne može iznositi više od umnoška 

koeficijenta 4,26 i osnovice iz članka 3. ove Odluke. 

Članak 5.  

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi: 

• Općinski načelnik ………………………3,90 

Članak 6. 

Naknade za rad općinskog načelnika, koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 

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

načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

Članak 7. 

 Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavlja sa ili bez 

zasnivanja radnog odnosa, općinski načelnik Općine Bukovlje, ne podliježe obvezi prisutnosti 

na radu u propisanom radnom vremenu. 

 Prava dužnosnika se ne smiju poistovjećivati sa pravima službenika i namještenika, 

stoga dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sl. 

 Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s 

obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen 



službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih telefona, kao i druge 

eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom. 

 Visina naknade za putne troškove iz stavka 3. ovog članka, utvrđuje se u visini 

neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate. 

 

Članak 8. 

 Pojedinačno rješenje o visini plaće općinskog načelnika, utvrđenoj prema odredbama 

Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ove Odluke, donosi 

pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Bukovlje. 

Članak 9. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o plaći i naknadama, te ostalim 

pravima dužnosnika Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 

20/2015) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima  

dužnosnika Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/2019). 

 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2022. godine,  koja će 

biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2022. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 021-05/22-01/06 

URBROJ: 2178/25-02-22-1 

U Bukovlju, 19. srpnja 2022. godine 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Danijel Kovačević, inž.građ. 

 

 

 

 


