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Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (N.N. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Runović (Sl. glasnik  1/09. 01/13, 1/18  

i 1/21) Općinsko vijeće općine Runovići  na sjednici održanoj dana 10.09 2021. godine donijelo je 

    IZVRŠENJE PRORAČUNA  OPĆINE RUNOVIĆI 
OD 01.01.-30.06.2021. GODINE 

 
Članak 1. 

 
 

 Izvršenje Proračuna općine Runovići od 01.01.2021.-30.06. 2021. godinu sastoji se od: 

 I.    OPĆI  DIO 

 A RAČUN PRIHODA I RASHODA      
  O P I S 1 2 
BROJ   Plan za Izvršenje 
RAČUNA   2021. 01.01.-

30.06.2021. 
6 Prihodi poslovanja       9.700.000 3.697.802 

7 Prihodi  od prodaje nefinancijske imovine 0 0 

6+7 UKUPNO PRIHODI 9.700.000 3.697.802 

        

3 Rashodi poslovanja 5.740.000 2.705.432 

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 3.960.000 1.082.605 

3+4 UKUPNO RASHODI 9.700.000 3.788.037 

        

(6+7)-(3+4) VIŠAK(+)/ MANJAK (-) 0 -90.235 
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B RAČUN FINANCIRANJA     
8 Primici od zaduživanja 0 0 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0 

8-5       

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE     
        
1. = (6+7+8) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 9.700.000 3.697.802 

2. = (3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 9.700.000 3.788.037 

3. = (1.-2.) RAZLIKA(1-2)višak+/manjak- 0 -90.235 

Članak 2. 

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi: 

Skupina Podskupina Naziv Plan za Izvršenje 

prihoda 2021. 01.01.-
30.06.2021. 

 

   

    UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 9.700.000 3.697.802 

  Prihodi poslovanja 9.700.000 3.697.802 

61 Prihodi od poreza 4.855.000 2.709.966 

  611 Porezi i prirez na dohodak 4.800.000 2.664.698 

  613 Porez na imovinu 40.000 42.930 

  614 Porezi na robu i usluge 10.000 282 

  616 Ostali prihodi od poreza 5.000 2.056 
63 Potpore 4.440.000 247.304 

  
633 Potpore iz proračuna (državnog, županijskog, agencija za plaćanje u 

poljoprivredi 
3.440.000 98.766 
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  634 Pomoći od ostalih subjekata 1.000.000 148.538 
64 Prihod od imovine 15.000 2.474 

  641 Prihodi od financijske imovine 15.000 2.474 
65 Prihodi od roba i usluga 390.000 738.058 

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 40.000 1.782 

  652 Prihodi po posebnim propisima 350.000 736.276 

          

Prihodi  od prodaje nefin. imovine 0 0 

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 0 0 

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogat. 0 0 

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0 0 

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0 0 

  
 

Primici od zaduživanja 0 0 

84 Primici od zaduživanja 0 0 

  
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 

sektora 
0 0 

   
 

Šifra izvora   
Plan za  2021. 

g. 
Izvršenje za  01-

06.2021. 

01 Opći prihodi i primici 4.855.000 2.709.966 

02 Vlastiti prihodi   15.000 2.474 

03 Prihodi za posebne namjene 390.000 738.058 

04 Pomoći   4.440.000 247.304 

05 Donacije   0 0 

06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 0 0 

07 Namjenski primici od zaduživanja 0 0 

  
      

  
Ukupno po izvorima: 9.700.000 3.697.802 
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     Skupina Podskupina Naziv Plan za Izvršenje 

rashoda 2021. 01.01.-
30.06.2021. 

    UKUPNO RASHODI/IZDACI 9.700.000 3.788.037 

  Rashodi poslovanja 5.740.000 2.705.432 

31 Rashodi za zaposlene 1.647.500 274.748 

  311 Plaće 1.400.000 234.548 

  312 Ostali rashodi za zaposlene 9.500 1.500 

  313 Doprinosi na plaće 238.000 38.700 
32 Materijalni rashodi 1.863.500 1.195.995 

  321 Naknada troškova zaposlenima 73.840 6.907 

  322 Rashodi za materijal i energiju 431.660 217.531 

  323 Rashodi za usluge 1.068.000 816.870 

  329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000 154.687 
34 Financijski rashodi 55.000 26.014 

  342 Kamate za primljene zajmove 0 0 

  343 Ostali financijski rashodi 55.000 26.014 
35 Subvencije 2.000 0 

  

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima izvan javnog sektora 

2.000 0 

36 Pomoći dane u inotemstvo i unutar opće države 450.000 210.000 

  

367 Prijenosi proračunskum korisnicima iz nadležnog proračuna 450.000 210.000 

37 Naknada građanima i kućanstvima  820.000 528.175 

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 820.000 528.175 
38 Donacije i ostali rashodi 902.000 470.500 

  381 Tekuće donacije 902.000 470.500 
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   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.960.000 1.082.605 

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 0 0 

  411 Materijalna imovina prirodna bogatstva 0 0 
42 Rashodi za proizv.dugotraj. imovin 3.960.000 1.082.605 

  421 Građevinski objekti 3.880.000 1.047.994 

  422 Postrojenja i oprema 80.000 34.611 

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 

         
      

         

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 0 0 

  544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 0 0 
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. Statuta Općine Runović («Službeni glasnik Općine Runović» 
broj 1/09., 1/13., 1/18. i 1/21.), Općinski načelnik Općine Runović dana 10. rujna 2021. godine, 
donosi 

IZVJEŠĆE O RADU 
Općinskog načelnika Općine Runović 

za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja 2021. godine 
 
 
I. UVODNI DIO 
 
 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.  
Sukladno članku 48. navedenog Zakona općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akta,  
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,  
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire 
njihov rad,  

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, 
- kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,  
- te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,  
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, 
te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje 
i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,  

- obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 
   
 U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Runović u okviru svog djelokruga: 

- obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 
zakonom,  

- utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće,  
- davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi 

ovlašteni predlagači,  
- izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Općinskog vijeća,  
- upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 

Općine,  
- utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine,  
- usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad,  
- te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 
 Provedbu navedenih zadaća, Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Runovići. 
  
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
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Općinski načelnik Općine Runović predstavlja i zastupa Općinu Runović, nositelj je 

izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine Runović, te obavlja poslove utvrđene 
Statutom Općine Runović i drugim propisima. 

U izvještajnom razdoblju, osim aktivnosti koje se odnose na neposredno izvršavanje 
zakona, odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, provedeno je niz aktivnosti kojima se u okviru 
samoupravnog djelokruga obavljaju poslovi od značaja za Općinu Runović s ciljem neposrednog 
ostvarivanja potreba stanovnika i ostalih pravnih subjekata. 

Načelnik redovno donosi akte iz svoje nadležnosti, a o istima izvještava javnost putem 
web stranice Općine Runović, Službenog glasnika Općine Runović te facebook stranice Općine 
Runović. 

 
COVID-19 
 
Predmetno izvještajno razdoblje obilježile su okolnosti nastale prodiranjem virusa covid-

19 te uvođenjem mjera od strane Stožera civilne zaštite RH u pogledu ograničavanja ljudi i robe, 
ograničavanje rada odgojno obrazovnih ustanova te zabranu ulaska u Hrvatsku 
 
 II. a) U području financija  
 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu 
i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, 
vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji 
pripadaju Općini, predlagao proračun, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko 
poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Runović. 

Početkom godine završen je natječaj za financiranje udruga koje djeluju na području 
Općine Runović. 
 
 U izvještajnom razdoblju Općina Runović je provodila projekte koje dostavljamo u 
nastavku: 
 
POPIS PRIJAVLJENIH PROJEKATA OPĆINE RUNOVIĆ U 2021. GODINI ČIJA REALIZACIJA 
SE NASTAVLJA ILI JE ZAPOČELA: 
 

 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 
 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
 Spomenik braniteljima 
 Multifunkcionalno igralište Pojilo 
 Sanacija krova i poda sportske dvorane 
 Nastavak modernizacije JR LED svjetiljkama 

 
 
II. b) U području urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša 

 
Općinski načelnik obavljao je redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 

prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se 
odnose na skrb i unapređivanje okoliša. 
 Na području Općine Runović nastavljeni su infrastrukturni projekti započeti u 2020. godini, 
te također novi sukladno Proračunskim sredstvima. 
  
 U upravnom postupanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Runović iz područja 
urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša u prvoj polovici 2021. godine 
obavljani su poslovi vezano za: 

- naplatu naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, 
- utvrđivanju obveze naplate komunalne naknade, 
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- utvrđivanju obveze naknade za uređenje voda (preneseni poslovi Hrvatskih voda) 
 
 U izvještajnom razdoblju provedeno je: 

- održavanje javne rasvjete, 
- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet  

motornim vozilima, 
- održavanje i uređivanje javnih površina, 
- nabava urbane opreme, 
- odvoz i deponiranje otpada i sanacija otpadom onečišćenog okoliša. 

 
 Redovito su održavane i uređivane javne površine, redovito košene zelene površine na 
području cijele Općine Runović, redovito su kontrolirana igrala, te su redovno čišćena i 
održavana groblja. 
 
II. c) U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva 
  
 Na području općine djeluje Dječji vrtić Runović, radi kao šestosatni. Za rad vrtića izdvajaju 
se značajna sredstva kojima Općina Runović sufinancira redoviti program predškolskog odgoja i 
redoviti program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane dobi. 
 Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  
Općina Runović pomaže u radu  Osnovne škole.  
  
II d) U području kulture, športa, vatrogastva i civilne zaštite 
 
 Sukladno Proračunskim sredstvima provode se projekti javnih potreba u športu i kulturi, a 
najčešće se to odnosi na direktne pomoći iz proračuna, putem natječaja koji raspisuje Općina 
Runović ili izravnom dodjelom sredstava. 
 Nositelji sportskog programa su NK Mračaj, KKK Mračaj i Lovačka udruga Osoje. 
 
II. e) U području socijalne skrbi 
 
 U sklopu socijalnog programa Općine Runović u 2021. godini Općina Runovići je izdavala 
rješenja za priznavanje prava na novčanu pomoć za rođenje djeteta, prvo dijete 2.500 kuna, 
drugo dijete 4.000,00 kuna a treće i svako dalje dijete 40.000,00 kuna u vremenskom periodu od 
pet godina (8.000,00 kuna godišnje) potpomognutu oplodnju u visini od 15.000,00 kuna, pomoći 
osobama s invaliditetom, nezaposlenim osobama i dr. 
 
II. f) Protokolarne obveze 
  
 Načelnik je svakodnevno primamo stranke radi rješavanja problematike iz djelokruga 
poslova općinske uprave, a najznačajnije teme su se odnosile na komunalnu infrastrukturu i 
socijalna pitanja.  
 Kako bi se svi zacrtani zadaci uspješno realizirali, osim sredstava i angažmana unutar 
same Općine, potrebno je uključiti i predstavnike s najviše državne i županijske razine. 
 Također, Općinski načelnik je sudjelovao na redovnim godišnjim skupštinama trgovačkih 
društava (Vodovod i Čistoća), udruga proizišlih iz domovinskog rata, te ostalim manifestacijama. 
 
 
 
 
 
 
III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Runović za razdoblje od 1. 
siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti 
Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Runovići. 
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Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Runovići, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u 
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za 
što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Runović, te je s toga nastojao 
odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Runović kao 
jedinice lokalne samouprave. 

Općinski načelnik svoju funkciju obavlja profesionalno. 
 

KLASA:   022-05/21-05/01 
URBROJ: 2129/09-01-21-2 
 
U Runoviću, 10. rujna 2021. godine 

 
 

Općinski načelnik 
Mario Repušić 
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik Općine 
Runovići“ broj 1/09,1/13,1/18 i1/21), Općinsko vijeće Općine Runovići na 2. sjednici održanoj 
10.09.2021. donijelo je 
 

ODLUKU  
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika  

Općine Runovići 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Runovići (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika (u 
daljnjem tekstu: dužnosnika) koji dužnost obavlja profesionalno, te druga prava iz rada. 
 

Članak 2. 
 

 Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% 
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Članak 3. 
 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 3.890,00 kuna bruto i jednaka je osnovici za 
obračun plaće državnih dužnosnika. 
 U slučaju promjene osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika primjenjuje se ta 
osnovica neposredno. 
 

Članak 4. 
 

 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnicima utvrđuju se kako slijedi: 
 

- općinski načelnik                                                                 3,80       
 

Članak 5. 
 

 Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju prava iz mirovinskog i 
zdravstvenog osiguranja, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja, te 
prava na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to: putne 
i druge troškove nastale u vezi s obnašanjem dužnosti, pravo na troškove prijevoza i dnevnica za 
službeno putovanje. 
 

Članak 6. 
 

 Rješenja o plaći dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
 

Članak 7. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i materijalnim pravima 
općinskog načelnika Općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići“ broj  1/14). 
 

Članak 8. 
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 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Runovići“. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
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Runović,   10.09.2021. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br.28/10) i članka 32. Statuta Općine Runovići (Sl glasnik 1/09, 1/13, 1/18 i 
1/21) Općinsko vijeće Općine Runovići na prijedlog općinskog načelnika dana 10. rujna 2021. 
godine,  donio je: 

O D L U K U 

o visini koeficijenta za obračun plaće  

službenika i namještenika Općine Runovići 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila za određivanje plaće, i drugih primanja , 
službenika i namještenika Općine Runovići za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu 
Općine Runovići. 
 
II.  PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 2. 
 

 Plaću službenika i namještenika, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik ,odnosno namještenik 
raspoređen i osnovice za obračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža. 

Članak 3. 
 

 Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika određuje se unutar raspona 
koeficijenta od 1,00 do 6,00. 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik 
raspoređen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine određuje se kako slijedi: 
 
1.Pročelnik /ca Jedinstvenog upravnog odjela ………………………………………...  2,00 
 

Članak 4. 
 

Plaća , službenika i namještenika isplaćuju se unatrag jednom mjesečno za protekli 
mjesec. 
 

Članak 5. 
 

Pojedinačna rješenja o visini plaća službenika i namještenika Općine donosi pročelnik/ca 
Jedinstvenog upravnog odjela. 

Rješenje o visini plaće pročelnika/ca  Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski 
načelnik. 

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti 
upravni 
spor u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja. 
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III. OSTALA MATERIJALNA PRIMANJA 
 

Članak 6. 
 

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo na dnevnice za 
službena putovanja i naknadu troškova prijevoza. 
 

Članak 7. 
 

Službenici i namještenici, kojima je mjesto stanovanja udaljeno više od 2 km od mjesta 
rada, 
ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini 
od 2,00 kune po prijeđenom kilometru za one dane kad rade i u kojima su imali troškove 
prijevoza odnosno u visini autobusne karte. 
 

Članak 8. 
 

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se do 15 u mjesecu za prethodni mjesec. 
 
 
IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti ranija Odluka o visini koeficijenta za 
obračun plaće službenika i namještenika Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići broj 
1/14). 
 

Članak 10. 
 

Ova odluka stupa na osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 
Runovići“. 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:    120-01/21-01/02 
URBROJ: 2129/09-01-21-2 
 
Runović, 10. rujna 2021. godine 
 
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mate Bilić 



 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE RUNOVIĆI            Broj 2/2021           10. rujna  2021. 
 
 

 
24 

 

 
Na temelju  članka 9.st.2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ( NN.br. 28/10) i čl. 46. Statuta općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići“ 
broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/21),Općinski načelnik općine Runovići dana 10.09.2021. godine  donosi:   
 

ODLUKU  
o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Runovići  
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice za izračun plaće službenika i  namještenika 
zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Runovići.  
 

Članak 2.   
 
 Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Općine Runovići jednaka je osnovici 
za obračun plaće državnih službenika i namještenika koju donosi Vlada Republike Hrvatske u 
iznosu od 6.044,51 kuna. 
 U slučaju promjene osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u javnim 
službama primjenjivat će se ta osnovica neposredno. 
 

Članak 3.  
 

Plaća će se obračunavati primjenom osnovice iz članka 2. ove Odluke počevši s 
obračunom plaće za mjesec rujan 2021. godine, koja će se isplatiti u mjesecu listopadu 2021. 
godine.  
 

Članak 4.  
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine 
Runovići.  

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA   
  
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA:  120-01/21-02/01 
URBROJ:   2129/09-21-1 
 
Runović,   10.09.2021. godine 
        OPĆINSKI NAČELNIK: 
        Mario Repušić 
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