Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
74/10 i 125/14) i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13,
12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 25. sjednici, održanoj 24. veljače 2020. godine,
donijelo sljedeću

I. izmjena ODLUKE
o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
u upravnim tijelima Općine Barban
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim
tijelima Općine Barban, sukladno Zakonu.
Članak 2.
Djelokrug poslova, te prava i obveze službenika i namještenika utvrđeni su odredbama Zakona,
Kolektivnog ugovora, Statuta, Poslovnika te ostalim podzakonskim aktima i općim aktima Općine
Barban.
Članak 3.
Plaća za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke utvrđena je na osnovu Zakona i predstavlja
umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće službenika i namještenika,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Kao osnovica za obračun plaće uzima se osnovica utvrđena Kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica za obraćun plaće nije utvrđena Kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom Općinski
načelnik.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se prema složenosti radnih mjesta
ustrojenih Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Barban, u okviru raspona
određenog zakonom, kako slijedi:

Koeficijent za
obračun plaće

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

Potkategorija
radnog mjesta

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Glavni
rukovoditelj

Pročelnik upravnog odjela

1.

3

6.

2,6

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Viši stručni
suradnik

Viši stručni suradnik

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Referent

Referent

11.

2,3

Referent

Referent

11.

2,1

10

2,3

12

1,6

13

1,5

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Namještenici I.
potkategorije
Namještenici II.
potkategorije

Voditelj poslova namještenika
Ostala radna mjesta namještenika
za koja je kao uvjet propisana
srednja stručna sprema
Ostala radna mjesta namještenika
za koja je kao uvjet propisana niža
stručna sprema ili osnovna škola

Članak 5.
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, pročelnici upravnih tijela donijet će
pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika.
Rješenja o plaći pročelnika donosi Općinski načelnik.
Članak 6.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta
najniže složenosti njegove stručne spreme.
Članak 7.
Službenici i namještnici ostala prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu,
općim aktima Općine Barban, odnosno Kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i
namještenike u upravnim tijelima Općine Barban.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za obračun plaća
službenika i namještenika (Službene novine Općine Barban 16/14, 32/16, 33/16, 8/17).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban.
Klasa:
Ur.broj:
Barban, 24.veljače 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik: Aleksa Vale

OBRAZLOŽENJE:

PRAVNI OSNOV:
Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u
upravnim tijelima Općine Barban donosi se temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10) te Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14).

RAZLOZI DONOŠENJA:
Obzirom da Općina Barban nema komunalnog redara, službenica Grozdana Dobran
obavljat će poslove komunalnog redara određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci o čemu
će Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu donijeti
rješenje o privremenom imenovanju.
Sukladno tome, a obzirom na stručnu spremu službenice bilo je potrebno izmjeniti
Odluku o koeficjentima za obračun plaća i službenika i namještenika u upravnim tijelima
Općine Barban. (umjesto viši referent- referent, te koeficjent umjesto 2,4- po Izmjeni
predmetne Odluke 2,3).

