Prijedlog, 8. 12.2011.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), a na prijedlog Gradonačelnika Grada Pazina, Gradsko vijeće
Grada Pazina dana ------------------- 2011. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada
Pazina“ broj 21/10.) točke 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
Red.
broj
1.
3.
4.
5.

Radno mjesto
2.
viši savjetnik
unutarnji revizor
voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine

Klasifikacijski
rang
Koeficijent
3.
4.
4.

4,00
4,00
3,70

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća

OBRAZLOŽENJE
Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE je u provedbi: 1) Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) kojim je uređeno da se
koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave određuju odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. 2) Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.)
koja propisuje da se radna mjesta službenika klasificiraju prema standardnim mjerilima (potrebno stručno
znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa
strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka) i 3) Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 29/11.) kojom su
izmijenjeni odnosno dopunjeni poslovi i zadaće gradskih upravnih tijela.
II. PRIKAZ (opis) STANJA
1. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada
Pazina“ broj 21/10.) utvrđeni su koeficijenti prema složenosti poslova radnih mjesta, a sve u skladu s
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odlukom o
ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina.
2. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina i kasnijim izmjenama toga
Pravilnika („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10. i 29/10.) utvrđeni su nazivi radnih mjesta i broj
izvršitelja, opisi radnih mjesta i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela.
3. Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave
Grada Pazina od 30. studenog 2011. godine kojom su izmijenjeni odnosno dopunjeni poslovi i zadaće
upravnih tijela pristupilo se, na prijedlog čelnika upravnih tijela izradi novog Pravilnika o unutarnjem
redu.
III.
SADRŽAJ ODLUKE
Uvažavajući potrebe gradske uprave u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun
ukida se, a u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo osniva Odsjek kao
niža ustrojbena jedinica sa osnovnom zadaćom – upravljanje i raspolaganje imovinom Grada, te uređuje
detaljniji opis poslova s preraspodjelom poslova upravnih tijela i radnih mjesta. Očekujemo da će
predloženi ustroj, preraspodjela i objedinjavanje srodnih poslova osigurati još brže, efikasnije i
ekonomičnije poslovanje gradske uprave.
Ovom se Odlukom predlaže izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10.) na način da se za radno mjesto pod rednim
brojem 3. „voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine“ koeficijent 4,10 smanji na 3,70. Ocjenjujemo da
predloženi koeficijent odražava složenost i odgovornost novosnovanog radnog mjesta.
S obzirom da su koeficijenti za radna mjesta poredani od najvišeg prema najnižem odnosno od
najsloženijih prema manje složenim poslovima predlažemo da se točka 3. članka 2. Odluke izmjeni na
način da točka 3. voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine s koeficijentom 4,10 postane točka 5. i glasi:
„ 5. voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine s koeficijentom 3,70“.
Točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Daje se redoslijed radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima prema prijedlogu:
Red.
broj
1.
3.
4.
5.

Radno mjesto
2.
viši savjetnik
unutarnji revizor
voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine

Klasifikacijski
rang
3.

Koeficijent
4.
4,00
4,00
3,70

4.

Radi usporedbe daje se važeći redoslijed radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima
Red.
broj
1.
3.
4.
5.

Radno mjesto
2.
voditelj ustrojstvene jedinice 1. razine
viši savjetnik
unutarnji revizor

Klasifikacijski
rang
3.
4.

Koeficijent
4.
4,10
4,00
4,00

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osiguravati dodatna proračunska sredstva.
V. PRIJEDLOG ODLUKE
Predlažem da Gradsko vijeće razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke.

Pazin, 8. prosinac 2011.

