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PREDMET: Prijedog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijela Grada Zlatara 

PREDLAGATELJ: 

 
Gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan - Pentek 

IZVJESTITELJ: 

 
Gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan - Pentek 

NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE: 

 

Gradsko vijeće Grada Zlatara 

PRAVNI TEMELJ: Članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članak 
27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije, broj 36A i 9/18 ). 

POTREBNA 
FINANCIJSKA 
SREDSTVA: 

Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Grada Zlatara 



 

 

OBRAZLOŽENJE 
PREDMETA: 

 

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara određuju se 
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Zlatara. Zakonom o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno je da plaću 
službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinice 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. Osnovica za 
obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom a ako ista nije 
utvrđena kolektivnim ugovorom utvrđuje se odlukom župana, 
gradonačelnika odnosno općinskog načelnika dok koeficijente 
za obračun plaće određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog 
župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika unutar 
raspona od 1,00 do 6,00. Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta 
propisani su nazivi radnih mjesta te su radna mjesta svrstana u 
13 klasifikacijskih rangova. Klasifikacijski rang je osnova za 
vrednovanje radnih mjesta. Radna mjesta s klasifikacijskim 
rangom višeg rednog broja vrednovana su više od radnih mjesta 
s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja. 

 

 

                                                                                             GRADONAČELNICA 
                                                                                        Jasenka Auguštan-Pentek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA 

ŽUPANIJA 
GRAD ZLATAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 120-01/19-01/01 

URBROJ: 2211/01-01-19-____ 

Zlatar, __. ožujka 2018. 

 

 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 27. Statuta Grada 
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 36/A i 9/18), Gradsko vijeće 
Grada Zlatara, na ___. sjednici održanoj ________2019., donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Zlatara 
 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara. 
 

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 upravnim tijelima Grada Zlatara 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. 
 

 Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. Ove Odluke 
određuju se kako slijedi: 
 
 

Redni 
broj Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang Koeficijent 

1. PROČELNIK 1. 3,10 

2. VIŠI SAVJETNIK 4. 2,80 

3. SAVJETNIK 5. 2,60 

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK 6. 2,40 

5. VODITELJ ODSJEKA 7. 2,30 

6. STRUČNI SURADNIK 8. 2,20 

7. VIŠI REFERENT 9. 2,10 

8. VODITELJ ODSJEKA 10. 2,00 

9. REFERENT 11. 1,70 

10. NAMJEŠTENIK I. 
POTKATEGORIJE 

12. 1,50 

11. NAMJEŠTENIK II. 
POTKATEGORIJE 

13. 1,30 

 
 
 

Članak 5. 
 

 Osnovica za obračun plaće utvrđuje se  Odlukom Gradonačelnice. 
 

 
 
 



 

 

Članak 6. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koeficijenata 
za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara 
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/10). 
 
 
 

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objavit će se u 
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.  
 

 
 

 
 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

 
 

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr. 


