
                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  Ž U P A N 
 
KLASA: 120-02/15-01/01 
URBROJ: 2140/01-02-15-3 
Krapina, 21. siječnja 2015. 
 
                          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
        
 
PREDMET:  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke koeficijentima  
                        za obračun  plaće službenika i  namještenika u upravnim tijelima  
                        Krapinsko-zagorske županije 
 
 

          Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06.,  14/09., 11/13. i 
26/13. – pročišćeni tekst),  župan Krapinsko-zagorske županije dana 21. siječnja 2015. 
godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije. 
 

2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i 

zajedničke poslove. 
 
 
 

                          Ž U P A N 
           Željko Kolar 

 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                UPRAVNI ODJEL   
ZA  OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE  
 
KLASA: 120-02/15-01/01 
URBROJ: 2140/01-11-15-1 
Krapina,  21. siječnja 2015. 
 
                                                                             ŽUPAN 
                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:   Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-
zagorske županije 

 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 28/10., dalje u 
tekstu: Zakon) 

 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Županijska skupština  
 
PREDLAGATELJ:  Župan 
 
IZVJESTITELJICA:  Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i  
       zajedničke poslove 
 
OBRAZLOŽENJE:  
 
                        Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana 
su mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
                       Člankom 8. Zakona propisano je da plaću službenika i namještenika u 
upravnim odjelima i službama 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. 
                      Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika, sukladno članku 9. 
Zakona utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a u slučaju da njime nije utvrđena – odlukom 
župana. 
                     Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona propisano je da koeficijente za obračun 
plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo županije, na prijedlog 
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župana, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona koeficijenata od 
1,00 do 6,00.   
   Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijela je 
Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. I 125/14, dalje u tekstu: Uredba), 
odredbama koje su propisani nazivi radnih mjesta, te su radna mjesta svrstana u kategorije, 
potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. 
  Radna su mjesta klasificirana prema standardnim mjerilima utvrđenima 
Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) a to su: potrebno stručno znanje, složenost poslova, 
samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama i stupanj 
suradnje s drugim tijelima i utjecaj na donošenje odluka. 
 Člankom 9. Uredbe propisano je da se važnost potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji radnih mjesta određuje klasifikacijskim 
rangom koji je određen rednim brojem u Popisu radnih mjesta (koji je sastavni dio Uredbe), a 
osnova je za vrednovanje radnih mjesta u odluci kojom se uređuju koeficijenti za obračun 
plaća. 
 Stavkom 4. istog članka Uredbe propisano je da, prilikom uređivanja plaća, radna 
mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana, a 
stavkom 5., da radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti 
vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja. 
 Na 3. sjednici Županijske skupštine držanoj 21. listopada 2013. Županijska 
skupština donijela je novu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/13.) i  Odluku o  koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/13.),   
 Sukladno novoj Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, 
župan je donio pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela Županije čiji je sastavni dio i 
sistematizacija radnih mjesta u svakom pojedinom upravnom tijelu. Pravilnici su objavljeni u 
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, brojevima: 30/13., 32A/13., 34/13, 
16/14 i 18/14. Nakon donošenja Pravilnika utvrđena je potreba da se važeća Odluka o 
koeficijentima dopuni odnosno izmijeni na način da se: 
 - utvrdi koeficijent za radno mjesto viši savjetnik – specijalist koje je 
sistematizirano Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Županijske 
skupštine (5,30), a koje je prema Uredbi radno mjesto 2. Klasifikacijskog ranga, 
 - promijeni koeficijent za radno mjesto voditelja odsjeka (rukovoditelj 1. razine) 
sa 5,35 na 5,25, obzirom da je isto prema Uredbi radno mjesto 4. Klasifikacijskog ranga i za 
isto se mora utvrditi manji koeficijent od radnog mjesta 2. Klasifikacijskog ranga (viši 
savjetnik-specijalist s koeficijentom 5,30), 
  - promijeni koeficijent za radno mjesto unutarnjeg revizora sa 4,70 na 4,80 - 
radno mjesto unutarnjeg revizora prema Uredbi je radno mjesto 4. Klasifikacijskog ranga i za 
isto se, zbog složenosti poslova, mora utvrditi veći koeficijent od radnog mjesta 5. 
Klasifikacijskog ranga  (radno mjesto savjetnika s koeficijentom 4,70). 
  

         Prijedlog Odluke se,  sukladno odredbama Zakona o radu („Narodne novine“ 
broj 93/14) o obvezi savjetovanja prije donošenja odluke važne za položaj radnika, dostavlja 
sindikalnoj povjerenici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.  
                     Slijedom iznijetog predlaže se županu da Nacrt usvoji i utvrdi Prijedlog odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
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upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije i isti uputi Županijskoj skupštini na 
usvajanje. 
 
  PROČELNICA 
         Petra Vrančić Lež     
 
 
 
Prilog: 
 
1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 
26/13.), 

2. Nacrt prijedloga odluke  o izmjenama i dopuni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, 

3. Prijedlog zaključka. 
 
 









                                                                                                                                                                               

                                                                                
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 120-02/15-01/01 
URBROJ: 2140/01-01-15-4 
Krapina,   
 
 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01., 5/06., 
14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog župana, Županijska skupština 
Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana ___________ 2015. godine, 
donijela je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 26/13)  u 
članku 2. kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. Voditelj odsjeka koeficijent „5,35“ se briše 
i umjesto toga dolazi koeficijent „5,25“. 
 
U tabeli u istom članku iza radnog mjesta pod rednim brojem 5. dodaje se kako slijedi: 
 

5.a VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST  5,30 2. 
 
U istom članku kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. Unutarnji revizor, koeficijent „4,70“ 
se briše i umjesto toga dolazi koeficijent „4,80“. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
  
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
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Dostaviti: 
1. Župan Krapinsko-zagorske županije, 
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 
5. Sindikalna povjerenica, 
6. Za Zbirku isprava, 
7. Za prilog zapisniku, 
8. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
9. Pismohrana. 
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