
       
 
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 120-01/22-01/01 
URBROJ: 2196-6-03-22-1 
Rokovci, 10. svibnja 2022. 

 
 Na temelju članka 10. stavka 1.  Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na prijedlog  općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2022. 
godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Općine Andrijaševci. 
 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine 
Andrijaševci iznose: 
 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 
1.Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i 
poljoprivredu 

 
1,95 

2. Pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne 
poslove 

 
1,95 

3. Viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove te za 
pripremu i vođenje projekata 

 
1,53 

4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 1,53 
5. Viši referent- poljoprivredni redar 1,41 
6. Viši referent- voditelj projekta 1,41 
7. Viši referent za poslove gospodarstva 1,41 
8. Referent- komunalni redar  1,38 
9. Referent za knjigovodstvo i informatiku 1,38 
 
 
 
 



       
 
 
 
 

Članak 3. 
 Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se na obračun plaće službenika i 
namještenika počevši s plaćom za mjesec svibanj 2022. godine, koja će biti isplaćena u 
mjesecu  lipnju 2022.godine. 
 Plaća službenicima i namještenicima isplaćuje se unatrag jedanput mjesečno za 
prethodni mjesec. 

Članak 4. 
 Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik nadležnog 
upravnog tijela Općine Andrijaševci donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i 
namještenika zaposlenih u pojedinom upravnom tijelu Općine Andrijaševci u kojem je 
pojedini službenik i namještenik raspoređen. 

Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o plaći 
pročelnika upravnih tijela Općine Andrijaševci. 

 
 

Članak 5. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 
br. 1/19, 9/20 i 12/20). 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 
 
 
 

Predsjednik  
Darko Duktaj, mag.ing.el. 
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