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a 
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 2. 
srpnja 2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Grada Pazina. 

Članak 2. 
Plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pazina 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 Grada Pazina utvrđuje 
se kolektivnim ugovorom. 

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje je Gradonačelnik. 
 

Članak 4. 
Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Pazina utvrđuju se kako slijedi: 
Redni 
broj 

Potkategorija 
radnog mjesta 

Naziv radnog mjesta Klasifikacijski 
rang 

Koeficijent 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 
1. Glavni rukovoditelj Pročelnik upravnog odjela 1. 5,10 
2.  Voditelj službe za unutarnju reviziju 1. 5,10 
3. Rukovoditelj Voditelj odsjeka 1. 4. 4,00 
4.  Voditelj odsjeka 2. 4. 3,85 

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 
5. Viši savjetnik Viši savjetnik 4. 3,77 
6. Savjetnik Savjetnik 1.  5. 3,75 
7.  Savjetnik 2. 5. 3,54 
8. Viši stručni suradnik Viši stručni suradnik 1. 6. 3,25 
9.  Viši stručni suradnik 2. 6. 3,00 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 
10. Stručni suradnik Stručni suradnik 8. 2,73 
11. Viši referent  Viši referent 1. 9. 2,63 
12.  Viši referent 2. 9. 2,24 
13. Referent Referent 1. 11. 2,08 
14.  Referent 2. 11. 1,92 
15.  Referent 3. 11. 1,85 

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE 
16. Namještenici II. 

potkategorije 
Domar 11. 1,65 

17.  Spremačica 13. 1,20 
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Članak 5. 
Radna mjesta u upravnim tijelima utvrđuju se u pravilniku o unutarnjem redu. 
Naziv radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu mora sadržavati naziv radnog mjesta s Popisa 

radnih mjesta iz članka 4. ove Odluke. 
Ako je naziv radnog mjesta propisan u posebnom zakonu, u pravilniku o unutarnjem redu navodi 

se naziv radnog mjesta s Popisa radnih mjesta i propisani naziv iz posebnog zakona (npr. referent – 
komunalni redar). 

Naziv radnog mjesta voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice sadrži riječ »voditelj« i naznaku 
unutarnje ustrojstvene jedinice koju službenik vodi (npr. voditelj odsjeka). 

Naziv radnog mjesta može sadržavati naznaku poslova koji se obavljaju na radnom mjestu (npr. 
Pročelnik Ureda Grada, Savjetnik 1. za odgoj, obrazovanje i mlade, Referent 2. za poslove pisarnice i 
arhive itd.). 
 

Članak 6. 
 Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom 
rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 
 

Članak 7. 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 21/10. i 39/11.) prestaje važiti s isplatom plaće za mjesec srpanj 2020. godine. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine, a primjenjuje se s isplatom plaće za mjesec 

kolovoz 2020. godine. 
 

 
Članak 9. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 120-01/20-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-20-5 
Pazin, 2. srpnja 2020. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

   Predsjednik 
             Gradskog vijeća 

             Davor Sloković 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

nalazi se u članku 10. stavku 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10.), u kojem je propisano da koeficijente za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog 
župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.  
 
 

II. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE   
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10. i 39/11.). U proteklom razdoblju primjene  navedene Odluke 
došlo je do promjena u vrsti, zahtjevnosti i kvantiteti poslova koji se obavljaju u gradskoj upravi a sve 
vezano uz promjene niza zakonskih propisa koji generiraju obavljanje na drugačiji način postojećih 
poslova i zadataka kao i obavljanje niza novih poslova u gradskim upravama koji nisu do sada niti bili 
propisani. Navedeno implicira i promjene  u sistematizaciji poslova koji se obavljaju u gradskoj upravi 
glede potrebnog stručnog znanja, složenosti poslova, samostalnosti u radu te stupnja odgovornosti u 
donošenju odluka.  

Navedenom sistematizacijom radnih mjesta omogućiti će se napredovanje u službi tijekom godina 
a ovisno o postignutim rezultatima rada i dobivenim ocjenama. 

Shodno navedenom, predlaže se novi okvir za obračun plaća službenika i namještenika u gradskoj 
upravi Grada Pazina vodeći računa o nazivima radnog mjesta, klasifikacijskom rangu i koeficijentima za 
obračun plaća sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbi o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10). 
Navedenim prijedlogom su unificirani nazivi radnih mjesta sukladno navedenoj Uredbi te su određeni 
koeficijenti u okviru propisanog kvalifikacijskog ranga. 

Prijedlog Odluke razmatrala je i sindikalna podružnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i 
namještenika Republike Hrvatske u gradskoj upravi Grada Pazina te je isti prihvatila. 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Gradonačelnik Grada Pazina će donijeti novi Pravilnik o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim će se odrediti nazivi i opisi 
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta sukladno kvalifikacijskom rangu i 
određenim koeficijentima u predmetnoj Odluci. 

Donošenjem predmetne Odluke i Pravilnika sistematizirat će se 44 radna mjesta od kojih će do 
daljnjeg 6 ostati nepopunjeno, 2 radna mjesta će se u slijedećem razdoblju od godine dana ukinuti nakon 
odlaska pojedinih službenika u mirovinu, na 2 radna mjesta zaposleni su službenici na 50% radnog 
vremena a 1 radno mjesto popunjeno je na određeno vrijeme do završetka projekta. 

U privitku su tablice sa usporednim dosadašnjim i novim koeficijentima (Tablica 1.) kao i 
sistematiziranim odnosno popunjenim radnim mjestima (Tablica 2.).  
 

Gradonačelnik Grada Pazina 
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