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TOČKA 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće  

službenika i namještenika 



Obrazloženje 

 

Temelj za donošenje ove Odluke je članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članak 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 
12/18 i 41/18) i Uredba o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN broj 74/10, 125/14). 

 

Predloženom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika određuje se raspon 
koeficijenata službenika i namještenika utvrđenih Zakonom, te se slijedom navedenog stavlja van 
snage Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SN PGŽ 30/10 i 53/13). 

 

U tablici je prikazana usporedba sada važećih i prijedloga koeficijenata prema klasifikacijskom rangu. 

 

 

Radno mjesto Dosadašnji koeficijent Prijedlog koeficijenta 

Službenici: 
 

 

Radno mjesto 1. klasifikacijskog 
ranga 

3.0  

(pročelnik) 

3.4  

(pročelnik) 

Radno mjesto 6. klasifikacijskog 
ranga 

2.4  

radna mjesta visoke stručne 
spreme 

2,7 

radna mjesta visoke stručne 
spreme 

Radno mjesto 8. klasifikacijskog 
ranga 

2.4  

Radna mjesta više stručne spreme 

2.6 

Radna mjesta više stručne 
spreme 

Radno mjesto 9. klasifikacijskog 
ranga 

 2.4. 

Radna mjesta više stručne spreme 

Ne predlažu se radna mjesta  

Radno mjesto 11. 
klasifikacijskog ranga 

2.4. 2.3 i 2.2.  

Radna mjesta srednje stručne 
spreme 

2.5  

Radna mjesta srednje stručne 
spreme-referenti 

2.2 

Radna mjesta srednje stručne 
spreme-komunalni redar 

Namještenici 
 

 

Radno mjesto 11. 
klasifikacijskog ranga 

1.6 

domar 

1.7 

domar 

 

Pravilnik o unutarnjem redu koji sadrži i sistematizaciju radnih mjesta sa opisom poslova i potrebnim 
uvjetima za obavljanje tih poslova donijeti će općinska načelnica sukladno Odluci o ustrojstvu i 



djelokrugu rada općinske uprave Općine Čavle, a radi obavljanja upravnih, stručnih i ostalih poslova iz 
djelokruga rada.  

Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću Općine Čavle na razmatranje i usvajanje prijedloga 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

 

Općinska načelnica 

Ivana Cvitan Polić 

 

 



 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 74/10, 125/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN 
PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj ____. 
listopada 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika  

i namještenika 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnom odjelu 
Opčine Čavle. 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski 
rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Kod donošenja rješenja o rasporedu 
odnosno o imenovanju koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu. 

 

Članak 3. 

Koeficijenti iz članka 1. Ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 
broj 74/10, 125/14), usklađeni su sa odredbama članka 16. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) poštujući odredbe o 
klasifikacijskim rangovima. 

 

Članak 4. 

Plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Čavle čini umnožak koeficijenata i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža, a ne više od 20%. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Čavle utvrđuje se 
odlukom načelnika Općine Čavle. 

 

Članak 5. 

Koeficijent za obračun plaća službenika i namještenika iz točke 1. Ove Odluke određuje se unutar 
raspona koeficijenata utvrđenih Zakonom i iznose, kako slijedi: 

 

RB Radno mjesto Koeficijent 

 Službenici:  

1. Radno mjesto 1. klasifikacijskog ranga 3.4 

2. Radno mjesto 6. klasifikacijskog ranga 2.7 



3. Radno mjesto 8. klasifikacijskog ranga 2.6 

4. Radno mjesto 11. klasifikacijskog ranga 

referent 

komunalni redar 

 

2.5 

2.2 

 Namještenici  

5. Radno mjesto 11. klasifikacijskog ranga 1.7 

 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika (SN PGŽ 30/10 i 53/13). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a primjenjuje se od 1. prosinca 2020.g. 

 

KLASA: 
URBROJ: 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK 

Norbert Mavrinac 
 

 

 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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