
 

                     
     REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA STARA GRADIŠKA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10 ) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 
1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 10. 
sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona 
 

 
Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela i Komunalnog pogona („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 6/17 
i 4/19) u članku 2. u Tablici koeficijenata pod rednim brojem 4., za potkategoriju: 
Namještenik II. Potkategorije, radno mjesto: Komunalni radnik, u rubrici Koeficijent broj: 
„1,00“ zamjenjuje se brojem „1,06“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine, a objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
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URBROJ: 2178-24-01-22-6 
Stara Gradiška, 21. prosinca 2022. god. 
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OBRAZLOŽENJE 
 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  Jedinstvenog 
upravnog odjela i Komunalnog pogona („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 6/17 
i 4/19) određeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela i Komunalnog pogona. 
 
Odredbom članka 2. u Tablici koeficijenata citirane odluke utvrđeni su koeficijenti za 
obračun plaće uključujući i koeficijent za potkategoriju: Namještenik II. Potkategorije, 
radno mjesto: Komunalni radnik. 
 
Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona predlaže se povećanje 
koeficijenata za obračun plaće za potkategoriju: Namještenik II. Potkategorije, radno 
mjesto: Komunalni radnik, sa „1,00“ na „1,06“, a obzirom na ukazanu potrebu   
usklađivanja koeficijenata za obračun plaće, uvažavajući visinu osnovice za izračun plaće 
koja se određuje sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim 
pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 
Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 2/12, 8/16, 5/21 i 3/22). 
 
Slijedom navedenoga, predlaže se usvajanje predložene Odluke. 
 
 
 

 


