


                   PRIJEDLOG 

  

 Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 28/10) i članka 28. točka 2. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 

5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na prijedlog župana, na ___. 

sjednici održanoj ______________ 2018. godine, donijela je 
  

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije  
  

Članak 1. 
 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 
12/10 i 17/15) u članku 3. u tabelarnom prikazu redni broj 3. mijenja se i glasi: 

 

RED.

BR. 

NAZIV RADNOG MJESTA KLASIF. 

RANG 

KOEFI-

CIJENT 

„3. 

 

Voditelj odsjeka 3 3,20 

Voditelj ispostave 3   3,00“ 

 

Članak 2. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije». 
 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak, 

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  

  



OBRAZLOŽENJE 

 

uz prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije  

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije sadržan je 
u odredbi članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
kojim je propisano da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
odjelima i službama na prijedlog župana donosi Županijska skupština. 
 

II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 
12/10 i 17/15) utvrđeni su koeficijenti za izračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
odjelima i službama Sisačko-moslavačke županije. 
 Navedenom Odlukom, između ostalog, utvrđeni su koeficijenti za radno mjesto 
voditelj odsjeka i radno mjesto voditelj ispostave u vrijednosti od 2,82. 
 Odredbom članka 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se standardna mjerila (potrebno 
stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i 
komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti) određuju za potrebe učinkovitog obavljanja 
poslova određenog radnog mjesta. 
 Imajući u vidu upravne standarde te činjenicu da kvalitetno uspostavljeni sustav utječe 
na kvalitetu rada te opis poslova radnog mjesta voditelj odsjeka i radnog mjesta voditelj 
ispostave ukazuje se potreba za odgovarajuće vrednovanje navedenih radnih mjesta. U tom 
smislu predlaže se izmjena koeficijenata navedenih radnih mjesta kako slijedi: 
 - Voditelj odsjeka: 3,20  
 - Voditelj ispostave 3,00 

te sukladno tome predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije.  
 

III. TEKST ODLUKE 

 

 U prilogu. 
 






