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OPĆINSKI NAČELNIK 

 

01. 

 

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10), 

Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 

donio je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama ODLUKE 

o osnovici za obračun plaće službenika i 

namještenika 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o osnovici za obračun plaća i 

službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', 

broj 11/10, 29/16, 35/18, 23/19, 7/20, 1/22) 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

 

''Osnovica za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu u 2022. godini iznositi će kako slijedi: 

- od 1. siječnja 2022. godine osnovica će 

iznositi  5.440,06 kuna bruto, ista će se 

obračunavati i isplatiti s plaćom za siječanj 

2022., a koja se isplaćuje u veljači 2022. 

godine, 

- od 1. svibnja 2022. godine osnovica će 

iznositi  5.657,66 kuna bruto, ista će se 

obračunavati i isplatiti s plaćom za svibanj 

2022., a koja se isplaćuje u lipnju 2022. 

godine, 

- od 1. lipnja 2022. godine osnovica će 

iznositi  6.286,29 kuna bruto i primjenjuje se 

počevši s plaćom za lipanj 2022. godine koja 

se isplaćuje u srpnju 2022. godine.'' 

 

 

Članak 2. 

 

Sve nespomenute odredbe Odluke o osnovici 

za obračun plaća i službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka'', broj 11/10, 29/16, 35/18, 

23/19, 7/20, 1/22) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka''. 
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  Općinski načelnik 
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