
      Na temelju članka 3. 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 osnovici i koeficijentu za obračun plaće 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
 Općine Oprisavci 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika 

kada svoju dužnost obnaša profesionalno, te naknada za rad zamjenika općinskog načelnika 
kada svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
 
 

Članak 2. 
U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni sklopovi imaju rodno značenje, bez obzira 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 
 

Članak3. 
Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša profesionalno, čini umnožak i osnovice za 

obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
- Koeficijent za načelnika kada svoju dužnost obnaša profesionalno iznosi 2,70. 
- Osnovica plaće iz prvog stavka ovog članka utvrđuje se u visini osnovice za izračun 

plaće državnih dužnosnika. 
 
 

Članak 4. 
 Načelnik kada svoju dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje i druga materijalna prava iz 
radnog odnosa u visini i na način kao i službenici i namještenici  Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Oprisavci , ako ta prava nisu isključena posebnim zakonom. 
 

 
Članak 5. 

 Zamjenik načelnika,  kada svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa , ima 
pravo na naknadu za rad u neto iznosu 2.000,00 kn  

 
 

Članak 6. 
      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 7. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE OPRISAVCI 

 
Klasa: 023-05/10-01/23 
Urbroj: 2178/14-01-10-1 
Oprisavci, 01. prosinca 2010.g. 
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      2.   „Službeni vjesnik BPŽ“, Slav.Brod, 
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