
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Općina Janjina ("Službeni glasnik Općine 

Dubrovačko neretvanske županije" br. 6/13., 11/18., 7/20. i 4/21.) Općinsko vijeće Općine Janjina na 

8. sjednici održanoj 17. ožujka 2023. donijelo je  

Odluku  

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Janjina.  

Članak 2. 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

R.BR. RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

1. Radno mjesto 1 kvalifikacijskog ranga – pročelnik 1,47 

2. 
Radno mjesto 4. kvalifikacijskog ranga - viši savjetnik za 

proračun i financije 
1,35 

3. 

Radno mjesta 6. kvalifikacijskog ranga – viši stručni 

suradnik za javnu nabavu, imovinsko – pravne odnose, 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove 

1,35 

4. 
Radno mjesto 11. kvalifikacijskog ranga – referent – 

komunalni redar 
1,22 

5. 
Radno mjesto 11. kvalifikacijskog ranga – 

administrativni referent 
0,99 

6. 
Radno mjesto 11. kvalifikacijskog ranga – komunalni 

radnik – vozač kamiona za komunalni otpad 
0,88 

7. 
Radno mjesto 13. kvalifikacijskog ranga – komunalni 

radnik 
0,75 

8. 
Radno mjesto 13. kvalifikacijskog ranga – komunalni 

radnik – pomoćni radnik na kamionu za otpad 
0,75 

9. Radno mjesto 13. kvalifikacijskog ranga – spremač 0,75 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Janjina (Službeni 

glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 2/12., 4/16., 6/16., 2/18. i 7/22.). 

 

Članak 4. 

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Janjina donijeti će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u 

Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 

KLASA: 024-02/23-03/03 

URBROJ: 2117/06-01-23-02 

Janjina, 17. 3. 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Milivoj Herceg 
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