
Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(N.N. br. 28/10), članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 
br.22/2013), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban 
(Službene novine Općine Barban br. 15/2014, 31/2016, 3/2017) Općinsko vijeće Općine 
Barban je na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, donijelo slijedeću 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća 
službenika i namještenika 

 
Članak 1.  

U članku 4. stavku 1. Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i 
namještenika (Službene novine Općine Barban 16/2014, 32/2016 i 33/2016) (u daljnjem 
tekstu Odluke) mijenja se koeficijent za obračun plaće za radna mjesta II. kategorije: 2. Viši 
stručni suradnik za proračun i financije, 3. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, 
poduzetništvo i razvojne projekte i 4. Viši stručni suradnik za turizam i društvene djelatnosti i 
sada iznosi 2,6. 
 

Članak 2. 
U članku 4. stavku 2. Odluke mijenja se koeficijent za obračun plaće za radno mjesto III. 
kategorije: 2. Referent – ekonom i sada iznosi 2,1. 
 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 
Barban«. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/12 
Ur.broj: 2168/06-17-02-5 
Barban, 22. prosinca 2017. godine 
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OBRAZLOŽENJE 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća 
službenika i namještenika donosi se na temelju Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 28/10) 
 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 28/10), člankom 
10. propisuje da se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju unutar 
raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. 
Odlukom o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika (Službene novine 
Općine Barban 16/2014 i 32/2016) raspon koeficijenata u Općini Barban je od 1,5 do 3,00. 
Obzirom na različite kriterije koje zaposlenici moraju ispunjavati te prava, obveze i 
odgovornosti koje proizlaze po određenom radnom mjestu proizlazi potreba za mijenjanjem 
koeficijenata kao u tekstu Odluke. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provedbu ove Odluke predviđena su financijska sredstva u Proračunu Općine Barban za 
2018. godinu. 
 


