Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 10. sjednici održanoj
01. prosinca 2010.g. , donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Oprisavci

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Administrativni tajnik
Komunalni redar
Spremač

KOEFICIJENT
2,00
1,20
1,20
0,45
(1/2 radnog vremena)

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1
11
11
13

Članak 3.
Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Visinu osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu određuje Općinski načelnik posebnom Odlukom.
Članak 5.
Osim prava na plaću iz članka 3. ove Odluke, službenici i namještenici ostvaruju pravo na
ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s pozitivnim propisima, općim aktima
Općine Oprisavci i kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na državne službenike i
namještenike.
Naknade plaća i druga materijalna prava ne mogu biti manja od onih koje se priznaju
državnim službenicima i namještenicima.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika donijet će osoba ovlaštena za
donošenje rješenja u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, te
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim materijalnim pravima načelnika i službenika –
zaposlenika u općini Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 08/2005).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa: 023-05/10-01/24
Urbroj: 2178/14-01-10-1
Oprisavci, 01. prosinca 2010.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić

DOSTAVITI:
1. Računovodstvo,
2. „Službeni vjesnik BPŽ“, Slav.Brod,
3. Pismohrana.

