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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZADARSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA STARIGRAD 
           Općinsko vijeće  
 
Klasa:120-01/10-01/3 
Ur.broj:2198/09-1-10-1    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Starigrad Paklenica, 27. srpnja 2010. godine 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta 
Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) i članka 3. Zakona o 
plaćama  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 28/2010), 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ 74/2010), Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika 
Općine Starigrad,  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. 
srpnja 2010. godine, d o n o s i  

O D L U K U 
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika  Općine Starigrad 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odreñuju se koeficijenti i osnovica za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad. 

Članak 2. 

 Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Starigrad iznose: 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela  1,9 
Voditelj odsjeka za komunalne poslove i prostorno planiranje 1,7 
Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti  
Voditelj odsjeka za financije, gospodarstvo, plan i proračun  1,7 
Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove 1,35 
Komunalni redar  
Računovodstveni referent  
Spremačica 0,75 
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Članak 3. 

 Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad, donijet će pojedinačna rješenja o plaći 
službenika i namještenika Općine Starigrad.  

Općinski načelnik će u roku iz stavka I. ovog članka   donijeti rješenje o plaći 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad. 

Članak 4. 

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Straigrad iznosi  5.108,84  bruto. 

Članak 5. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plaćama i drugim 
materijalnim pravima djelatnika i dužnosnika Općine Starigrad od 13. travnja 2006. godine. 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Zadarske županije. 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća:    

        Jure Tomić, dipl. oec. 


