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REBUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 121-01/22-01/03 
URBROJ: 2133/20-03-22-1

Tounj, 11. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalno) 
samoupravi (28/10) čl. 33 Statuta Općine Tounj („ Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 12/21) 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
  na 03. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022.  donijelo je

O D L U K U

o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Općine Tounj

Članak 1.
                                                             
	Ovom odlukom utvrđuju se plaća i naknada djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj kojima se sredstva za rad osiguravaju iz Proračunu Općine Tounj.

Članak 2.

	Koeficijenti za određivanje plaća djelatnicima Općine Tounj određuju se u slijedećim veličinama:

1. Pročelnik  	…………………………………… 	1,55
2. Knjigovođa  	…………………………………… 	1,25
3. Komunalni redar	     …………………………. 	1,15
4. Administrativni referent ………………………… 	1,25
5. Građevinski majstor	       …………………………	1,07
6. Ukopnik		…………………………………….	1,07
7. Čistačica          ……………………………………..	0,72

Članak 3.

	Plaća djelatnika u smislu ove Odluke utvrđuje se na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži pripadajućim koeficijentom.

	Plaće djelatnika isplaćuju se do 15-og u mjesecu za predhodni mjesec.

	Osnovica za obračun plaća djelatnika se utvrđuje u visini od 6.044.51 kuna bruto. Osnovica se mjenja kada se objavi nova osnovica o plaćama državnih službenika i namještenika.






Članak 4. 
	
	Iznos plaće djelatnika utvrđene sukladno članku 2.  ove odluke uvećava se za 0,50%  za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5. 

	Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj imaju pravo na troškove toplog obroka u bruto iznosu od 20,00 kuna po radnom danu.


Članak 6.

	   Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka donijeta na 10. sjednici Općinskog vijeća općine Tounj održana 30.08.2019. godine, a objavljena u („Glasniku Karlovačke županije“  32/2019.)

Članak 7.

	Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se za obračun plaće od 01.06.2022. godine.




			                                                        PREDSJEDNIK 
                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

							            Darko Meašić

























Na temelju članka 31 a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 i temeljem članak 33. Statuta Općine Tounj (GKŽ 12/21) 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 
na svojoj 03. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. donijelo je 

O D L U K U 

o naknadama vijećnika kojima se sredstva za rad 
osiguravaju u Proračunu Općine Tounj

Članak 1.

	Ovom odlukom utvrđuju se način financiranja naknada vijećnika Općine Tounj (u nastavku teksta: dužnosnik) kojima se sredstva za rad osiguravaju iz Proračunu Općine Tounj.

Članak 2.

	Naknade dužnosnika koji obnašaju dužnost bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuju se mjesečna naknada u slijedećim bruto iznosima.

	Predsjednik općinskog vijeća………………………..1.041,67 kuna
	Podpredsjednik općinskog vijeća…………………..     855,00 kuna   

	Vijećniku općinskog vijeća po nazočnosti na sjednici isplaćuje se bruto naknada u iznosu od  403,75 kuna.

Članak 3.

	Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka donijeta na 7. sjednici Općinskog vijeća održana 20.05.2014. godine, a objavljena u Glasniku Karlovačke županije 25/14.

Članak 4.

	Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. travnja 2022. godine.

Klasa:    121-01/22-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-22-2
Tounj,    30. ožujak 2022.

						              	     PREDSJEDNIK 
                                                                                    		   OPĆINSKOG VIJEĆA

							                       Darko Meašić









Na temelju  članka 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalno) 
samoupravi (28/10) i na temelju članka 33. Statuta općine Tounj (GKŽ 12/21)
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ
na  3.  sjednici  održanoj dana 30.  ožujka 2022. godine donijelo je


O D L U K U   
 
o visini mjesečne naknade općinskog načelnika


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta: dužnosnik).


Članak 2.

	Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na  mjesečnu bruto naknadu  u iznosu od 8.285,70 kuna.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odluke za općinskog načelnika donijeta na 10. sjednici Općinskog vijeća općine Tounj održana 30. kolovoza 2019. godine, a objavljena u (GKŽ 37/2019.).

Članak 4.

   	Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. travnja 2022. godine.



Klasa:    121-01/22-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-22-3

Tounj,     30. ožujka 2022.

					   
                                                                                                      P R E D S J E D N I K
                          				                             OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            Darko Meašić

