
PRIJEDLOG 

 

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

samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj: 6/13,10/13, 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na 

prijedlog načelnika Općine Donji Kraljevec, na ……..sjednici održanoj dana ……2019. godine donosi 

slijedeću: 

 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec. 

 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

Članak 3.  

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik 

raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

 

Članak 4. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Donji Kraljevec utvrđuje se odlukom načelnika Općine Donji Kraljevec. 

 

Članak 5. 

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Donji Kraljevec određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na prijedlog načelnika 

Općine Donji Kraljevec. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Donji Kraljevec određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se 

unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi: 

 
Red. 

Broj 

Radno mjesto Kategorija Potkategorija Razi

na 

Klasifikacijski rang Broj 

izvršitelja 

Koeficijent 

1. Pročelnik 

Jedinstvenog 
upravnog odjela 

I. Glavni 

rukovoditelj 

- 1. 1 2,04 

2. Pomoćnik pročelnika 

Jedinstvenog 
upravnog odjela 

I. Viši rukovoditelj - 2. 1 1,90 

3. Viši stručni suradnik 

za EU projekte 

II. Viši stručni 

suradnik 

- 6. 1 1,80 

4. Referent- za 

knjigovodstvo i 
računovodstvo 

III. Referent - 11 1 1,49 

5. Referent-

administrativni tajnik 

III. Referent - 11 1 1,32 

6. Referent- Komunalni 

redar 

III. Referent - 11 1 1,37 

7. Komunalni radnik 1 IV. Namještenik II 2 13 1 1,11 

8. Komunalni radnik 2 IV. Namještenik II 2 13 1 1,11 

9. Komunalni radnik 3 IV. Namještenik II 2 13 1 1,02 



 

 

Članak 6.  

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec donijet će pojedinačna 

rješenja o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, 

sukladno ovoj Odluci. 

 

Članak 7. 

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

plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj:20/10). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

KLASA:021-05/19-01/ 

URBROJ:2109-06-19-01 

Donji Kraljevec, dana      2019.g. 

 

 

 

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                  Zoran Strahija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Pravni temelj: 

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:28/10) 

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 74/10, 125/14) 

 

II Obrazloženje: 

 Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Donji Kraljevec donijelo je Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na sjednici 

održanoj dana 24.09.2010.godine. Odlukom su određeni koeficijenti za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec sukladno Zakonu o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi– dalje u tekstu: Zakon o plaćama i Uredbi o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  – dalje u tekstu: Uredba o 

klasifikaciji radnih mjesta. 

Zakonom o plaćama određeno je da plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, 

uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Odredbom članka 9. istog Zakona određeno je da se osnovica za obračun plaće službenika i 

namještenika utvrđuje kolektivnim ugovorom, a ako ista nije utvrđena kolektivnim ugovorom, 

utvrđuje se odlukom župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika, a odredbom članka 10. 

određeno je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom 

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, 

gradonačelnika odnosno općinskog načelnika, te da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 

6,00. 

Nadalje, odredbom članka 11. Zakona o plaćama propisano je ograničenje za plaću pročelnika 

upravnog tijela ili službe na način da se njegova plaća, bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u 

iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenata za obračun plaće župana, gradonačelnika odnosno 

općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta propisani su nazivi radnih mjesta, te su radna mjesta 

svrstana u kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijske rangove. Sukladno članku 9. 

Uredbe, važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji radnih 

mjesta određuje se klasifikacijskim rangom. Klasifikacijski rang je osnova za vrednovanje radnih 

mjesta, a radna mjesta grupirana su u 13 klasifikacijskih rangova. 

Uredbom nisu propisani koeficijenti za pojedina radna mjesta, već je propisano da radna 

mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana, ali da radna 

mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od 

radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižega rednog broja. 

Odredbom članka 5. Prijedloga Odluke određeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec unutar kategorije, potkategorije, 

razine potkategorije i klasifikacijskog koji su zaposleni na radnim mjestima  navedenim u Pravilniku o 

unutarnjem redu Općine Donji Kraljevec (KLASA:022-05/19-01/3, URBROJ:2109-06-19-01, od 

07.02.2019.) te Izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Općine Donji Kraljevec 

(KLASA:022-05/19-01/4, URBROJ:2109-06-19-02, od 01.03.2019.). Naime, navedenim Pravilnikom 

i popratnim izmjenama i dopunama istog predviđena su slijedeća nova radna mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec: Pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Donji Kraljevec te Viši stručni suradnik za EU projekte.  

 

III Zaključak: 

Slijedom navedenog, ovim se Prijedlogom Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, podnose na 

razmatranje i usvajanje koeficijenti za obračun plaća službenika na novonastalim radnim mjestima 



(pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec i viši stručni suradnik za 

EU projekte), dok koeficijenti za obračun plaća ostalih službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Donji Kraljevec ostaju nepromijenjeni.  

 

 

 

  

 

  

 


