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REPUBLIKA  HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 011-01/18-01/01 
UR.BROJ: 2212/09-01-18/02  
Štitar, 21. kolovoz 2018. godine  
 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), 
članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „NN“ br. 
28/2010) i članka 35. Statuta općine Štitar ( „Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 
broj: 03/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Štitar na prijedlog Općinskog načelnika na 14. 
sjednici održanoj 21. kolovoza 2018. godine, donosi: 

 

 
ODLUKU  

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Štitar 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuju osnovica i koeficijenti složenosti poslova i drugi kriteriji za 
obračun i isplatu plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Štitar. 

 
Članak 2. 

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

Članak 3. 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški 
i ženski rod, neovisno to me jesu li korištenu u muškom ili ženskom rodu.  
 
Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju koristi se naziv radnog mjesta u 
muškom ili ženskom rodu.  
 

Članak 4. 
Koeficijenti iz čl. 2. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, 
broj: 74/10) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:  

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Članak 5. 

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom načelnika.  
 

Članak 6. 
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osoba ovlaštena za donošenje rješenja o 
pravima i obvezama službenika i namještenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar.  
 

Članak 7. 
Podaci o obračunu i isplati plaće predstavljaju službenu tajnu.  
 
Isplata se vrši na način koji osigurava tajnost podataka o plaći. 
 
Podaci o plaćama mogu se davati po nalogu Općinskog načelnika odnosno pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 

Članak 8. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plaćama službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije“, broj: 13/14, 02/16 i 03/16), kao i Odluka Općinskog vijeća Općine Štitar 
KLASA: 011-01/14-01/01, UR.BROJ: 2212/09-01-14/02 od 17. lipnja 2014. godine („Službeni 
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj: 13/14). 
 

Članak 9. 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije“.  
 
                                                                              
 
                                                                   Predsjednik/ca općinskog vijeća 
                                                   Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist 
 

R.br. Naziv radnog mjesta         broj izvršitelja koeficijent 

1. Pročelnik JUO 1 2,35 

2. Viši referent 1 1,90 

3. Viši referent – Voditelj projekta Zaželi-
program zapošljavanja žena „Aktivne 
u zajednici“ 
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2,02 

4. Referent , administrativni tajnik 1 1,52 

5. Referent, Komunalni redar 1 1,52 

6. Spremač/dostavljač/domar/komunalni 
radnik  

1 1,00 


