
Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22) i članka 24. Statuta Općine 

Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće 

Općine Barban na sjednici održanoj dana 5. rujna 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ 

koje se financiraju iz proračuna Općine Barban 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i koeficijenti za obračun plaće za djelatnike zaposlene u 

Dječjem vrtiću „Tratinčica“ kojem se sredstva za plaće i materijalna prava osiguravaju u 

proračunu Općine Barban.  

 

Članak 2. 

Plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža.   

 

Članak 3. 

Pri određivanje koeficijenta za pojedino radno mjesto uzima se u obzir opseg i složenost 

poslova, odgovornost i samostalnost u obavljanju poslova, stručna sprema i radno iskustvo koji 

se traže za pojedino radno mjesto, te ostali elementi koji definiraju određeno radno mjesto.  

 

Članak 4. 

Za djelatnike zaposlene u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ utvrđuju se sljedeći koeficijenti: 

Naziv radnog mjesta Koeficijent 

Ravnatelj sa završenim diplomskim studijem, odnosno s visokom 

stručnom spremom 
3,10 

Ravnatelj sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom 

stručnom spremom 
2,95 

Psiholog 2,50 

Pedagog 2,50 

Odgojitelj sa završenim diplomskim studijem, odnosno s visokom 

stručnom spremom 
2,40 

Odgojitelj sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom 

stručnom spremom 
2,25 

Medicinska sestra/zdravstveni tehničar 2,00 

Kuhar 1,85 

Domar  1,70 

Pomoćni kuhar 1,65 

Spremač 1,55 



Članak 5. 

Pripravniku zaposlenom u Dječjem vrtiću „Tratinčica“  isplaćuje se plaća u visini 85% najniže 

osnovne plaće utvrđene za radno mjesto na koje je raspoređen i za čije se samostalno obavljanje 

osposobljava.  

 

Članak 6. 

Osnovica za obračun plaće djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ utvrđuje se 

kolektivnim ugovorom. 

 

Članak 7. 

Sredstva za plaće djelatnika doznačuju se Dječjem vrtiću „Tratinčica“ na temelju dostavljenog 

Zahtjeva uz koji se obvezno prilaže obračun plaće. 

Sredstva za plaće doznačuju se u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.  

 

Članak 8. 

Za svako povećanje broja djelatnika (bilo da je riječ o zapošljavanju na određeno ili neodređeno 

vrijeme) Dječji vrtić „Tratinčica“ mora dobiti prethodnu suglasnost Upravnog odjela za 

financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.  

Odredba iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju kada su sredstva za plaću i druga 

materijalna prava osigurana iz vlastitih sredstava Dječjeg vrtića „Tratinčica“. 

 

Članak 9. 

Ukoliko se sredstva za materijalna prava, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima na 

koje se odnosi ova Odluka osiguravaju u proračunu Općine Barban, ista ne mogu iznositi više 

od iznosa istih prava osiguranih za zaposlene u upravnim tijelima Općine Barban. 

 

Članak 10. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o načinu utvrđivanja plaća za 

djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna Općine Barban 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 18/18 i 2/22) i Odluka o visini osnovice za obračun 

plaće u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ („Službene novine Općine Barban“ broj 18/18). 

 

Članak 12. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Barban, a stupa na snagu 1. listopada 

2022. godine. 

 

KLASA: 

URBROJ: 2163-12-02-22- 

Barban, 5. rujna 2022. godine 



OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA  

Pravni temelji za donošenje predloženog akta sadržani su u člancima 19. i 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članku 48. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19, i 57/22) i članku 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 

22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da osnivač dječjeg vrtića 

osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. 

Ovim Aktom predlaže se da se svim radnim mjestima sistematiziranim Pravilnikom o 

unutarnjim ustrojstvom i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ poveća koeficijent složenosti 

poslova za 0,1 zbog rastućih troškova života. 

Iz svega navedenog predlaže se donošenje Akta u predloženom tekstu. 

 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu ovog Akta osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 

 


