
                                                                                                  
REPUBLIKA  HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:011-01/14-01/01 

UR.BROJ: 2212/O9-01-16/06 

Štitar, 12. travnja 2016.godine. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09., 150/11, 144/12. i 19/13), članka 10. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 28/2010),Uredbe o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi „NN“ 

broj:74/2010 i članka 35. Statuta općine Štitar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije broj: 03/13.) , Općinsko vijeće Općine Štitar na 27. sjednici održanoj 12. travnja 

2016. godine, donosi  

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 

O PLAĆAMA  SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

JEDINSTVENOG  UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ŠTITAR 

 

Članak 1. 

Ovim izmjenama pravilnika članak 1. Pravilnika o plaćama službenika i namještenika 

jedinstvenog  upravnog odjela općine Štitar , ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije br. 13/14 ) ,  koji glasi ;  ovim Pravilnikom utvrđuju se osnovica i koeficijenti 

složenosti poslova i drugi kriteriji za obračun i isplatu plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela, koji su raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar. 

 

Mijenja se i glasi;  ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika utvrđuju se osnovica i koeficijenti 

složenosti poslova i drugi kriteriji za obračun i isplatu plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela, koji su raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar. 

 

R.br. Naziv radnog mjesta         broj izvršitelja koeficijent 

1. Pročelnik                 1               2,10  

2. Referent , administrativni 

tajnik 

                1 1,54 

3. Komunalni referent                 1  1,33 

4. Komunalni redar                 1  1,33 

5. Komunalni radnik/ca                 1  1,00. 

R.br. Naziv radnog mjesta         broj izvršitelja koeficijent 

1. Pročelnik                 1               2,10  

2. Referent , administrativni 

tajnik 

                1 1,52 

3. Komunalni referent                 1  1,33 

4. Komunalni redar                 1  1,52 

5. Komunalni radnik/ca                 1  1,00. 

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


Članak 2. 

Ove  Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od objave u ( "Službenim 

vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“).  

 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna  pravilnika prestaju važiti odredbe Izmjena i 

dopuna   Pravilnika o plaćama  službenika i namještenika jedinstvenog  upravnog odjela 

općine Štitar ( "Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 1/2016.  ).  

 

 

                                                                              

                                                                                                   Predsjednik općinskog vijeća  

                                                                                                 Zoran Dominković dr.vet.med. 

                


