
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA: 120-01/18-01/1
URBROJ: 2133/18-01-18-1
Žakanje, 07. lipnja 2018.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 3/09, 
01/13 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje, na prijedlog načelnika, na  7.  sjednici održanoj dana 07. lipnja 
2018. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Žakanje. 
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovica 
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

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 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) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

R.B. NAZIV RADNOG MJESTA
KATEGORIJA

RADNOG MJESTA
PODKATEGORIJA
RADNOG MJESTA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

KOEFICIJENT

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela

I
Glavni

rukovoditelj
1. 2,06

2. Viši stručni suradnik za financije i 
proračun 

II
Viši stručni

suradnik
6. 1,50



3. Stručni suradnik za komunalno 
gospodarstvo

III Stručni suradnik 8. 1,90

4. Administrativni referent III Referent 11. 1,12

5. Komunalni redar III Referent 11. 1,20

6. Domar-vozač-ložač-dostavljač 
IV

Namještenik II.
podkategorije

11. 1,00

Članak 4. 
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom načelnika.     

Članak 5. 
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osoba ovlaštena za donošenje rješenja o pravima i

obvezama službenika i namještenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje. 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ 
06/10, 01/13 i 05/15).

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 
            Zlatko Bućan 


