
 
  UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
  ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
  KLASA: 431-01/19-01/01 
  URBROJ: 2125/1-14-019-01 
  Gospić, 30. kolovoza 2019. godine 
 
 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- ovdje - 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za    

obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske 

županije   
 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» br. 28/10) i Statut Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09,  9/10, 22/10 

– p.t., 4/12, 4/13 i 6/13 – p.t.) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i Župana u 

suradnji s       drugim upravnim tijelima 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provedbu ove Odluke 

potrebna su financijska sredstva iz Proračuna 

 

OBRAZLOŽENJE: 
Odlukom o ustrojstvu, uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije u skladu sa Zakonom i Statutom Županije.  
Upravna tijela Županije ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenijetih 
na Županiju.  

U cilju racionalnije organizacije lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
predložen je novi ustroj i djelokrug rada upravnih tijela, izvršene su promjene u opisima 
poslova i nazivima pojedinih upravnih tijela, na način da su ranije funkcije kvantitativno 
i kvalitativno proširene te je smanjen broj upravnih odjela sa 7 na 5 zbog ekonomičnosti i 
učinkovitosti rada, a time i broj čelnih mjesta upravnih tijela te je donesena nova Odluka 
o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije («Županijski 
glasnik» br. 19/19). 
 Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Ličko-senjske županije u skladu sa Zakonom Županijska skupština donijela je 24. 
rujna 2010. godine («Županijski glasnik» br. 16/10).  

Odlukom su određeni koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Županije sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj 



(regionalnoj) samoupravi i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 74/10 i 125/14). 
 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.  
 Odredbom članka 9. istog Zakona određeno je da se osnovica za obračun plaće 
službenika i namještenika utvrđuje kolektivnim ugovorom, a ako ista nije utvrđena 
kolektivnim ugovorom, utvrđuje se odlukom župana, gradonačelnika odnosno 
općinskog načelnika, a odredbom članka 10. određeno je da koeficijente za obračun 
plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika odnosno 
općinskog načelnika te da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 6,00. 
 Nadalje, odredbom članka 11. Zakona o plaćama propisano je 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 župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika koji svoju dužnost 
obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 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. 
 Odredbom članka 3. Odluke određeni su koeficijenti za obračun plaće službenika 
i namještenika unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog 
ranga sukladno Popisu radnih mjesta koji čini sastavni dio Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta. 
  
 Ovim se Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima 
za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, 
shodno navedenom, a sukladno gore citiranim odredbama Zakona o plaćama i Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta predlažu izmjene u članku 3. Odluke u tabelarnom prikazu 
radnih mjesta I. i II. kategorije.  
 
 

         p.o. P R O Č E L N I C A 
 
                    Jadranka Pejnović, prof. biologije 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Ž U P A N  
  KLASA: 431-01/19-01/01 
  URBROJ: 2125/1-02-19-01 
  Gospić, 30. kolovoza 2019. godine 
 

 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), donosim 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 Utvrđujem prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije te 

isto dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

  

  

    ŽŽ UU PP AA NN   

     mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:  
URBROJ: 2125/1-01-19- 
Gospić, _________ 2019. godine 
 

 Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br. 28/10) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - 
pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-ispravak), Županijska 
skupština Ličko-senjske županije na ___ sjednici održanoj _________ 2019. godine, 
donijela je  
 

Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Ličko-senjske županije 
 

Članak 1. 

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/10) u članku 3. stavku 1.: 
 
 U tabelarnom prikazu radnih mjesta I. kategorije: 
  

- u potkategoriji «Glavni rukovoditelj»naziv radnog mjesta «Pročelnik – tajnik 

Skupštine» s pripadajućim klasifikacijskim rangom «1» i koeficijentom «3,29» 

briše se, 

- u potkategoriji «Rukovoditelj» naziv radnog mjesta «Voditelj Odsjeka za poslove 

protokola i informiranje» zamjenjuje se tekstom «Voditelj Odsjeka (bez dodanih 

ustrojstvenih jedinica)». 

Članak 2. 
 

 U tabelarnom prikazu radnih mjesta II. kategorije: 
 

- u potkategoriji «Viši savjetnik» iza radnog mjesta «unutarnji revizor» dodaje se 

 novi naziv radnog mjesta «Viši savjetnik» s pripadajućim klasifikacijskim rangom 

 «4» i koeficijentom «2,20», 
 
 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na prvog dana od dana objave u «Županijskom glasniku» 

Ličko-senjske županije. 
 
 
 
                      P R E D S J E D N I K 
 
                                        Marijan Kustić 

 
 
 
 
 


