
Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) 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 21. prosinca 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Barban 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban. 

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

ženski rod. 

 

Članak 2. 

Plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i 

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

 

Članak 3. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban 

utvrđuje se kolektivnim ugovorom. 

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom 

općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Općine Barban utvrđuju se kako slijedi: 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 

R.B. 
Potkategorija 

radnog mjesta 
Naziv radnog mjesta 

Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

1. Glavni rukovoditelj Pročelnik upravnog tijela 1. 2,00 

2. Glavni rukovoditelj Pročelnik službe 1. 2,00 

3. Viši rukovoditelj 
Pomoćnik pročelnika 

upravnog tijela 
2. 1,90 

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 

R.B. 
Potkategorija 

radnog mjesta 
Naziv radnog mjesta 

Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

4. Savjetnik Savjetnik 5. 1,75 



RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 

R.B. 
Potkategorija 

radnog mjesta 
Naziv radnog mjesta 

Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

5. Viši referent Viši referent 9. 1,63 

6. Referent Referent 11. 1,40 

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE 

R.B. 
Potkategorija 

radnog mjesta 
Naziv radnog mjesta 

Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

7. 
Namještenici I. 

Potkategorije 

Voditelj poslova 

namještenika 
10. 1,53 

8. 
Namještenici II. 

Potkategorije 

Komunalni radnik I. 

Komunalni radnik II. 

Spremač  

12. 

13. 

13. 

1,12 

1,07 

1,07 

 

Članak 5. 

Pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika donijet će osobe ovlaštene za 

donošenje tih rješenja, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 2/22). 

 

Članak 7. 

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

siječnja 2023. godine. 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA  

Pravni temelj za donošenje predloženog Akta sadržan je u članku 10. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), u Uredbi o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 74/10 i 125/14) 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 

Predloženim Aktom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 – dalje u tekstu: Zakon o plaćama) i 

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

(„Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14 – dalje u tekstu: Uredba o klasifikaciji radnih mjesta). 

Zakonom o plaćama određeno je da plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti 

poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za 

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

Člankom 9. Zakona o plaćama određeno je da se osnovica za obračun plaće službenika i 

namještenika utvrđuje kolektivnim ugovorom, a ako ista nije utvrđena kolektivnim ugovorom, 

utvrđuje se odlukom načelnika. 

Člankom 10. Zakon o plaćama određeno je da koeficijente za obračun plaće službenika i 

namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na 

prijedlog načelnika, te da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 6,00. 

Člankom 11. Zakona o plaćama propisano je jedino ograničenje za plaću pročelnika upravnog 

tijela ili službe na način da se njegova plaća, bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u 

iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenata za obračun plaće načelnika koji svoju 

dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne samouprave.  

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta propisani su nazivi radnih mjesta, te su radna mjesta 

svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Sukladno članku 9. 

Uredbe, važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji 

radnih mjesta određuje se klasifikacijskim rangom. Klasifikacijski rang je osnova za 

vrednovanje radnih mjesta, a radna mjesta grupirana su u 13 klasifikacijskih rangova. 

Uredbom nisu propisani koeficijenti za pojedina radna mjesta, već je propisano da radna 

mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana, ali 

da radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana 

jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižega rednog broja. 

S danom 1. siječnja 2023. godine započet će s radom Jedinstveni upravni odjel te s istim 



danom preuzima službenike i namještenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, 

sredstva za rad, prava i obveze ukinutih upravih odjela. Službenici i namještenici dosadašnjih 

upravnih tijela bit će preuzeti u Jedinstveni upravni odjel i rasporedit će se na odgovarajuća 

radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem redu te je potrebno donijeti novu Odluku o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Barban. 

Iz svega navedenog predlaže se donošenje ovog Akta. 

 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Financijska sredstva potrebna za provedbu Akta osigurana su u Proračunu Općine Barban za 

2023. godinu. 

 


