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

samoupravi ( Narodne novine br. 28/10), a u svezi  Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 

lokalnoj i područnoj (regionalnj) samoupravi ( Narodne novine br. 74/10, 125/14) i članka 31. 

Statuta općine Goričan, na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Općine Goričan na 4.sjednici 

održanoj 21.12.2017.g. donosi 

 

O D L U K U  

o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela općine Goričan 

 

Članak 1. 

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan čini 

umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i 

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

Osnovicu za obračun plaće utvrđuje sukladno članku 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 28/10) načelnik svojom odlukom.  

Članak 2. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona 

koeficijenata od 1,00 do 6,00 uvažavajući ogranićenja sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Članak 3. 

Koeficijenti  za obračun plaća službenika i namještenika određeni su prema nazivima radnih 

mjesta, kategorijama i potkategorijama te klasifikacijskim rangovima radnih mjesta kako 

slijedi: 

Potkategorija radnog 

mjesta 

Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang Koeficijent 

 Glavni rukovoditelj 

 

Pročelnik 1. 3,50 

referent 

 

Administrativni 

tajnik 

11. 2,39 

referent 

 

Komunalni redar 11. 1,95 

namještenik 

 

čistačica 13. 1,25 

namještenik  Komunalni radnik  13. 

 

1,25 

 



Članak 3. 

Pojedinačna rješenja o visini plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine Goričan utvrđene prema odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i odredbama ove odluke donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan od 

15.09.2010.g. te odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima Klasa: 021-01/12-

01/6, urbroj: 2109/08-12-03-2 od 21.08.2012.g. te odluka o povećanju koeficijenta za obračun 

plaća za radno mjesto referent – administrativni tajnik od 23.12.2015.godine Klasa: 021-

01/15-01/13, Urbroj: 2109/08-15-15. 

Članak 5. 

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

županije. 

 

KLASA: 021-01/17-01/6                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2109/08-17-09                                                               Stjepan Ribarić 

Goričan, 21.12.2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

Pravni temelj za donošenje ove odluke su Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi te Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

Zakonom je definirano da se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama jedinica lokalne samouprave određuju odlukom predstavničkog 

tijela a na prijedlog župana, gradonačelnika odnosno načelnika. 

Uredbom su propisana radna mjesta službenika klasificirana prema standardnim mjerilima 

(potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim 

tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaja na donošenje odluke). 

S obzirom da je u tijeku izrada novog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela općine Goričan koji će stupiti na snagu od 01.01.2018.godine potrebno je uskladiti 

odluku o koeficijentima za obračun plaća. Dosadašnja odluka koja se primjenjivala za 

obračun plaća donesena je 2010.godine. Koeficijenti se utvrđuju prema složenosti poslova 

radnih mjesta a sve u skladu s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. Pravilnikom su izmjenjeni i bitno dopunjeni poslovi i zadaće 

pojedinih djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela. 

Stupanjem na snagu novog Pravilnika predviđena su radna mjesta čistačice i komunalnog 

radnika koje općina Goričan do sad nije imala već ih je ovisno o mogućnostima koristila u 

okviru mjera javnih radova ili pak temeljem ugovora o djelu. 

 

                                                                                                            Načelnik Mario Moharić 


