
                                                                                                    

     REPUBLIKA  HRVATSKA                                      
    SISAČKO-MOSLAVAČKA       
                 ŽUPANIJA                                                         
   O P Ć I N A  L E K E N I K            
          OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka  34.  stavka  1.  točke  28.  Statuta  Općine  Lekenik  („Službeni  vjesnik,  br.
05713 i 13/13), članka 3. i članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)  samoupravi(„Narodne  novine“,  broj  28/10),  Općinsko  vijeće  na  svojoj
13. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. godine, donijelo je:

                                                                     ODLUKU 
                                     o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih primanja 
                    dužnosnika Općine Lekenik, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Lekenik i vijećnika Općinskog vijeća

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom  Odlukom  se  propisuju  kriteriji  za  utvrđivanje  plaća  i  drugih  primanja  vijećnika
Općinskog  vijeća,  općinskog  načelnika  i  zamjenika  općinskog  načelnika  i  službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik.

Članak 2.
Sredstva  za plaće i  naknade iz  članka 1.  ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine
Lekenik.

Visina  plaća  utvrđuje  se  obzirom na  stručnu  spremu,  potrebno  stručno  znanje,  složenost
poslova koji se obavljaju te stupanj odgovornosti.

                                                                       Članak 3.
Visinu  plaće  općinskog  načelnika,  zamjenika  općinskog  načelnika,  te  službenika
Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Lekenik,  prema  kriterijima  iz  ove  odluke,  utvrđuje
rješenjem pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Visinu  plaće  pročelnika  Jedinstvenog  upravnog  odjela,  prema  kriterijima  iz  ove  Odluke,
rješenjem utvrđuje  općinski načelnik. 

                                                
II. PLAĆE I NAKNADE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
     NAČELNIKA      
                                                                         Članak 4.
Plaću  općinskog  načelnika  i  zamjenika  općinskog  načelnika  čini  umnožak  koeficijenta  i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše
20%.



                                                                         Članak 5.
Osnovicu  za  izračun  plaće  općinskog  načelnika  i  zamjenika  općinskog  načelnika  donosi
općinsko vijeće posebnom odlukom, na prijedlog općinskog načelnika.

                                                                        
                                                                         Članak 6.
Koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iznose:

1. općinski načelnik                              5,25
2. zamjenik općinskog načelnika          4,00 
                                                                   
                                                                    Članak 7 .
Naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju
bez zasnivanja radnog odnosa iznose 50% od umnoška koeficijenta za obračun plaće iz stavka
3. ove odluke i osnovice za izračun plaće. 

III. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
      ODJELA OPĆINE LEKENIK

                                                                        
                                                                    Članak 8.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%.

                                                                     Članak 9.
Osnovica za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se kolektivnim
ugovorom.

Ako  osnovica  plaće  nije  utvrđena  kolektivnim  ugovorom,  utvrđuje  ju  odlukom  općinski
načelnik,  sukladno  propisima  koji  reguliraju  plaće  u  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi. 

                                                                     Članak 10.

Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela iznose:

REDNI
 BROJ

KLASIFIKACIJSKI
           RANG                  NAZIV RADNOG MJESTA KOEFICIJENT

     1
 
             1

       
      Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela           3,70

   
     2

        
             4     

 Voditelj Odsjeka za upravljanje projektima, 
poduzetništvo, imovinskopravne poslove i 
poslove Općinskog vijeća

 
          
          3,50

     3              7
Voditelj  odsjeka  za  financije,  komunalno
gospodarstvo i opće  poslove           3,40

     4              9
 Viši  referent  za  računovodstvo  i  naplatu
komunalnih potraživanja           2,60

   
     5

            
            10

Voditelj Pododsjeka za opće i administrativne
poslove  i  poslove  socijalne  skrbi  –
Administrativni tajnik Općinskog načelnika   

          2,50



     6
 
            11

 
    Referent  za  javnu  nabavu  i  poslove
Općinskog vijeća                  

          2,40

     7             11            Referent  za uredsko poslovanje i
društvene djelatnosti 

          2,30

     8             11   Referent  za  komunalne  djelatnosti-
Komunalni redar 

          2,49

     9 11
Referent za poslove gospodarstva, prostornog
i urbanističkog planiranja     2,30

                                                                         Članak 11.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog
mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

                                                                          Članak 12.
Za natprosječne rezultate u radu službenici  mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu, koji
može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dohodak i
ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.

Kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost u radu
pravilnikom  utvrđuje  općinski  načelnik,  uzimajući  kao  obvezan  kriterij  ocjenu  kojom  je
službenik odnosno namještenik ocijenjen.

Masu  sredstava  za  dodatke  za  uspješnost  u  radu  utvrđuje  općinski  načelnik  sukladno
osiguranim proračunskim sredstvima.

IV. NAKNADE VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                             
                                                                         Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća i njegovi zamjenici imaju pravo na naknadu za vršenje dužnosti
u Općinskom vijeću.

Naknada se određuje u neto iznosu, i to za:

1. Predsjednika Općinskog vijeća                            1.500,00 kuna i za
2. Zamjenike predsjednika općinskog vijeća           1.000,00 kuna.

Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se mjesečno.

                                                                         Članak 14.
Vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u Općinskom vijeću
u  iznosu  jedne  dnevnice  za  službeno  putovanje  koja  je  propisana  za  korisnike  sredstava
državnog proračuna.

Naknada se vijećniku isplaćuje za svaku sjednicu Općinskog vijeća na kojoj je bio nazočan.
 



V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                                          Članak 15.
Ostala  materijalna  prava  dužnosnika  Općine  Lekenik,  službenika  Jedinstvenog  upravnog
odjela  i  vijećnika  Općinskog  vijeća  Općine  Lekenik  propisana  su  posebnim Pravilnikom
kojeg donosi općinski načelnik. 

                                                                          Članak 16.
Sukladno  ovoj  Odluci  plaće  i  druga  primanja  dužnosnika  Općine  Lekenik,  djelatnika
Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Lekenik  i  vijećnika  Općinskog  vijeća  će  se  početi
isplaćivati s plaćom za mjesec prosinac 2014., koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2015.
godine.

                 Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća
i  drugih  primanja  dužnosnika  Općine  Lekenik  te  službenika  i  namještenika  Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ 34/10 i 02/12).

                                                                          Članak 18. 
Ova odluka objavit  će se u „Službenom vjesniku",  a stupa na snagu prvog dana od dana
objave.

KLASA: 120-01/14-01/01
URBROJ: 2176/12-01-14-01

U Lekeniku, 23. prosinca 2014. godine                           

  
                                                                                                    PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                    Nikola Sovina, v.r.
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